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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ระดับปฐมวัย

โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยไดมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน

พรอมทั้งไดกําหนดคาเปาหมาย และมีการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนใหแกบุคลากรในโรงเรียนรับทราบ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 รวมท้ังมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ระบุไวในแผนปฏิบัติ

การประจําป ปการศึกษา 2564 เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีวางไว  มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ ดวยวัฐจักรเดมิ่ง (PDCA) และ

กระบวนการ Continue - Start - Stop ซ่ึงโรงเรียนไดนําผลไปพัฒนาอยางตอเนื่อง ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2564 บรรลุเปาหมายในทุกมาตรฐานที่ตั้งไว และมี

ผลการดําเนินงานอยูในระดับยอดเยี่ยมในทุกมาตรฐาน กลาวคือ ไดมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยครูไดรวมกันจัดทําหลักสูตร จัดทําแผนการจัดประสบการณ

ซึ่งในการทําแผนการจัดประสบการณนั้น ไดวิเคราะหหลักสูตรอนุบาล 3 และตอยอดไปถึงระดับประถมศึกษาปที่ 1  เพื่อออกแบบการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน  มีกระบวนการสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดยครูจัดกิจกรรมประจําวันที่สง

เสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกายที่เหมาะสมกับวัย มีกิจกรรมที่สงเสริมความแข็งแรงใหกับเด็ก ๆ สรางสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองไดในขณะ

ที่ทํากิจกรรมตาง ๆ แมจะอยูในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19) และมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid  มีทั้งการเรียนในรูป

แบบออนไลน และออนไซด ครูยังคงมีกิจกรรมการออกกําลังกายในชวงเชา “มาออกกําลังกายกันเถิด” ซึ่งนักเรียนในแตละหองจะสลับกันมาเปนผูนํา สําหรับนักเรียนที่มา

เรียนออนไซดก็ยังคงมีกิจกรรมสงเสริมพลานามัยทางดานรางกายอีกดวย ในชวงพักเชาของทุกวันนักเรียนจะไดดื่มนมจืด และรับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลัก

โภชนาการครบท้ัง 5 หมู  ครูมีการจัดประสบการณใหนักเรียนไดเกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยของตนเองโดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

โคโรนาไวรัส (COVID - 19) ผานการสอนออนไลนและกิจกรรมในหองเรียน  สําหรับเด็ก ๆ ท่ีมาเรียนที่โรงเรียนสลับสัปดาหกับการเรียนออนไลน จะไดเรียนรูจากการเลน

สนามเด็กเลนอยางมีความสุข เปนการพัฒนาทางดานอารมณ จิตใจและสังคม ฝกการรูจักรอและแบงปนอุปกรณการเลนใหแกกัน นอกจากน้ีมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

ความเปนไทยใหเด็ก ๆ ไดมีสวนในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย เชน กิจกรรมไหวครูออนไลน   ตลอดจนสงเสริมมารยาทของนักเรียนและจัดกิจกรรมสงเสริม

ประชาธิปไตย ใหนักเรียนรูจักยกมือเมื่อตองการพูด รับฟงผูอื่น อีกท้ังภายในหองเรียนมีการจัดมุมการเรียนรูที่ฝกทักษะทางดานกลามเนื้อมัดเล็ก เชน มุมบล็อก มุมศิลปะ

สรางสรรค และเกมการศึกษา แตในชวงสถานการณไมปกติ นักเรียนจะไดรับอุปกรณเปนชุด ๆ มาเลนสวนตัวตามที่สนใจ เมื่อเลนเสร็จ ครูจะทําความสะอาด เพื่อที่เด็กคน

ถัดไปจะไดเลนตอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีสงเสริมกลามเนื้อมัดใหญในวิชาพลศึกษาและวิชานาฎศิลป โดยฝายบริหารใหการสนับสนุนและเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากร ดานขอมูลสารสนเทศ ดานสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรู และดานระบบประกันคุณภาพ

ภายใน มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปฐมวัยท่ีผานการอบรมและพัฒนาทางดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูจึงสามารถจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลท่ีจะชวยในการพัฒนาเด็ก ๆ แตละคนใหเต็มตามศักยภาพ  และมีการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ มีขอมูลปอน

กลับระหวางเพ่ือนครูและผูปกครองเพ่ือรวมกันในการพัฒนาเด็ก ๆ ตอไป

ผลจากการพัฒนาทักษะตาง ๆ สงผลใหเด็ก ๆไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันภายนอก ไดแก เด็กหญิงเอวารินทร ธนานันท อ.3/3 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

3 จากการประกวดวาดภาพของ El Mercado ในงาน French Crepe Festival จัดโดย El Mercado Bangkok เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และเด็กหญิงอาริยา

พันธ อัศววัลลภ อ.3/1 ไดรับรางวัล BRONZE AWARD วิชาคณิตศาสตร ระดับ Kindergarten จากการแขงขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad

(HKIMO) Heat Round 2021 Thailand จัดโดย Olympiad Champion Education Centre - Hong Kong เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เปนตน

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

            โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 3

มาตรฐาน พรอมท้ังไดกําหนดคาเปาหมาย เมื่อผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงมีการประกาศใชมาตรฐานการ

ศึกษาของโรงเรียนใหแกบุคลากรในโรงเรียนรับทราบ ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  และเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ไดมีการดําเนินงานตามแผนงาน

โครงการ กิจกรรมที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยูเสมอ ดวยวัฐจักรเดมิ่ง (PDCA) และกระบวนการ

Continue - Start - Stop และนําผลไปพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ในปการศึกษา 2564 บรรลุเปาหมายในทุกมาตรฐานที่ตั้งไว รวมท้ังมีผลการดําเนินงานอยูในระดับยอดเยี่ยมทุกมาตรฐาน แมจะอยูภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19) การจัดการศึกษาของโรงเรียนก็ยังคงมุงเนนในการพัฒนานักเรียนดวยวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ มีการพัฒนาหลักสูตรใหยืดหยุน

แตครอบคลุมในทุกมิติ เปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560)  ตลอดจนพัฒนา

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับนักเรียนดวยนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Mater Dei Learning Cycle (MDLC)
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ผานกระบวนการ See - Judge - Act ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Onsite  Online และ Hybrid (เรียนที่โรงเรียนสลับสัปดาหกับการเรียนออนไลนเพื่อใหมี

พ้ืนท่ีในการเวนระยะหางในหองเรียน) โดยใช Microsoft Teams เปนชองทางหลักในการสื่อสารและโปรแกรมอื่น ๆ ที่จําเปนตอการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู การ

พัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยูบนมาตรฐานการศึกษาท่ีเหมาะสมตามชวงวัยและมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูและสื่อการเรียน

รูท่ีหลากหลาย เนนใหนักเรียนรูจักการศึกษาคนควาขอมูลในแหลงการเรียนรูตาง ๆ ดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจที่สามารถนําไปตอยอดในทักษะที่

สูงขึ้น เปนการพัฒนานักเรียนใหเปนผูท่ีสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดชีวิต ท้ังนี้โรงเรียนไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานโดยโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู

เรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการ

เรียนรูเนนเร่ืองของทักษะการอานออกของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญ โดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนไดตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีการพัฒนาครูผู

สอนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการสงเสริมสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู

ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community : PLC) ใหเกิดขึ้นในโรงเรียน ครูใน

ทีมช้ันเดียวกันหรือในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มีการแบงปนประสบการณการสอนใหแกกัน รวมกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะ

การคิด  มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการของผูเรียน จากการแสดงผลงานของนักเรียนที่มีการนําเสนอในหลากหลายรูปแบบ เชน การจัดทํา E - Book  การจัดทํา

เปนคลิปวิดีทัศน รวมท้ังการใช  TikTok ซึ่งเปน Application ท่ีเด็กรุนใหมสนใจ เหมาะกับเด็กที่ชอบความรวดเร็ว ไมตอง Intro มากมาย ตรงจุด ตรงใจ โดยขอดีของ

Tiktok คือ จํากัดเวลาในการนําเสนอ ดังนั้น นักเรียนตองสรางสรรควิธีการท่ีรวดเร็ว ตรงประเด็น สนุก ในการสรางวิดีโอสั้น ๆ ในการนําเสนอความรูของตัวเองในบาง

รายวิชา นอกจากน้ีโรงเรียนยังไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมตาม

หลักสูตรที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และนโยบายของโรงเรียนตามหัวขอรณรงคประจําป ซึ่งในปการศึกษา 2564 น้ีเปนหัวขอเรื่อง “กรอบคิดที่พัฒนาได : Growth

Mindset” รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับวัยและสถานการณการระบาดของโรค ติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19) เชน กิจกรรมการบริจาคเพื่อผูดอย

โอกาสในหลากหลายชองทางท้ังบริจาคโดยตรงจากนักเรียนที่มาเรียนออนไซด และบริจาคผานเลขบัญชีธนาคารสําหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน เปนตน สวนในดานของ

การบริการและการจัดการศึกษา โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาในปที่ผานมาภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมี

สวนรวม โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการตามนโยบายการจัดการศึกษา มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน

สถานศึกษาเพ่ือวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการจัดทําแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาปการศึกษา 2561 - 2565 กําหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2564  ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และ

นโยบายปฏิรูปการศึกษา รองรับมาตรฐานการศึกษาท่ีทางโรงเรียนกําหนด โรงเรียนดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนการพัฒนาผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย  มีแผนงานในการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก สรางปฎิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอน

กลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและโครงการตาง ๆ รองรับใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

บรรลุเปาหมายท่ีวางไว ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูและดําเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู โดยจัดใหมีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีการจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศแตละฝายตามโครงสรางการบริหาร เผยแพร

ขอมูลของโรงเรียนผาน Website มีการพัฒนาระบบและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยางตอเน่ือง พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความตองการในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการสื่อสารดวย Application Line ของคณะผูบริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวของ นักเรียนและผูปกครอง และยังมีการ

แจงขาวสารตาง ๆ ของโรงเรียนถึงผูปกครองนักเรียนผานทางระบบ Checker เพื่อดําเนินงานในระบบการบริหารจัดการอยางรวดเร็ว พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียนแบบ   บูรณาการโดยการใชโปรแกรม Infopro ซึ่งเปนกระบวนการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่องที่เขมแข็งและทันตอสถานการณของการระบาดของ

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19) อีกท้ังยังสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรูของผูเรียนและยังไดรับความไววางใจจากชุมชนเปนที่ประจักษ  จนทําให

โรงเรียนดําเนินงานในการจัดการศึกษาไดอยางราบรื่นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

            จากการพัฒนาทักษะตาง ๆ ทางดานวิชาการสงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลการแขงขันภายนอก ไดแก เด็กหญิงณภัทร พฤกษานานนท ป.1/4 ไดรับรางวัล

2nd Prize Award ระดับ Kindergarten จากแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกนานาชาติ Guangdong Hong Kong Macao, Greater Bay Area Mathematical

Olympiad Big Bay Bei FINAL ROUND 2021 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เด็กหญิงพชรมน สาราภรณ ป.2/4ไดรับรางวัล 3rd Prize Award วิชา

คณิตศาสตร ระดับช้ัน Primary 1 จากการแขงขัน Guangdong - Hong Kong - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Heat Round 2020 – 2021

เมื่อ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2564  และไดรับเหรียญเงิน ระดับช้ัน Primary 1 ในการแชงขันคณิตศาสตรโอลิมปกของประเทศฟลิปปนส Philippine International

Mathematical Olympiad (PhiMO) Heat Round 2021 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เด็กหญิงเพชรพริมา เศรษฐปยานนท ป.3/2 ไดรับรางวัล Champion

และรางวัล Gold Metal ระดับ Grade  2 ในการแขงขัน 2021 International Talent Mathematics Contest จัดโดย International Talent Mathematics

Contest (ITMC) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัล Champion รางวัลคะแนนสูงสุดรอบประเมินศักยภาพ รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ 1 – 5 ของระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 และเหรียญทอง จากการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งท่ี 9 เพื่อคนหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร (9th TMC- Thailand Mathematics

Contest)  จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2564, ไดรับโลรางวัล Winner Award และเหรียญทอง ในรายการ การคิด

และการแกปญหาคณิตศาสตร ครั้งที่ 21/2563 ระดับช้ัน ป.1 - 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมกับบริษัท เลิรน แอนด เพลย แมธกรุป เมื่อวันที่ 2 มีนาคม

พ.ศ. 2564, ไดรับโลรางวัล Winner Award และเหรียญทอง ในรายการ MATH-ENG CONTEST (MEC) ครั้งที่ 6  ระดับชั้น ป.2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รวมกับบริษัท เลิรน แอนด เพลย แมธกรุป เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในรายการแขงขัน Singapore & Asian

Schools Math Olympiad 2021 จัดโดย Singapore & Asian Schools Math Olympiad (SASMO) เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับ
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ในรายการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ Kangaroo Math Competition Thailand (KMT2021) จัดโดย Kangaroo Math Thailand เมื่อวันที่

25 เมษายน พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับช้ันประถมศึกษา การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ รายการ COPERNICUS International Online

Mathematics Olympiad 2021 จัดโดย Copernicus Olympiad เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัล Gold Award Grade 2 ในการแขงขัน Philippine

International Math and Science Olympics จัดโดย PIMSO Math เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2564, ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับ KIDS BEE ไมเกิน ชั้น ป.3  ใน

การแขงขัน Asia Mathematics Olympiad- Sansu Olympic 2021 จัดโดย Sansu Olympic Thailand เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัลเหรียญทอง

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ในการแขงขัน Singapore International Math Olympiad Challenge 2021จัดโดย Singapore International Math Olympiad

Challenge (SIMOC) เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัล The Star of the world และรางวัล Diamond Metal ระดับ Grade 2 ในการแขงขัน World

Mathematics Invitational 2021 จัดโดย World Mathematics Invitational (WMI) วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาป

ที่ 2 ในการแขงขัน Asia International Mathematical Olympiad  2021จัดโดย Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.

2564  เด็กหญิงกัญญวฤนท คุมพันธ  ป.4/2  ไดรับรางวัล Achiever Award วิชาวิทยาศาสตร Grade 3 ในรายการ Philippine International Math and Science

Olympics จัดโดย PIMSO Science เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัล Silver Award วิชาคณิตศาสตร Grade 3 จากการแขงขัน Hong Kong

International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 จัดโดย Hong Kong International Mathematical Olympiad เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม

พ.ศ. 2564, ไดรับรางวัล Bronze Award วิชาคณิตศาสตร Grade 3 รายการแขงขัน Singapore & Asian Schools Math Olympiad 2021 จัดโดย Singapore &

Asian Schools Math Olympiad (SASMO),ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Award) ในการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ รายการ WMI 2021(World

Mathematics Invitational) ระดับ Grade 3 จัดแขงขันวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และนางสาวอติพร วิเศษโอภาส ม.6/5 ไดรับรางวัลที่ 3 ในการแขงขันตอบปญหา

าวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจําป พ.ศ. 2564 จัดโดยคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม

2564  เปนตน (เพ่ิมเติมในภาคผนวก)

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : มาแตรเดอีวิทยาลัย

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100111

ที่อยู (Address) : 534 อาคาร (Bldg) : -

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

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

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

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10330

โทรศัพท (Tel.) : 0-2252-6316 โทรสาร (Fax.) : 0-2253-9785

อีเมล (E-mail) : materdei@m.materdei.ac.th

เว็บไซต (Website) : http://www.materdei.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

 

1. แผนพัฒนาโรงเรียนประจําป 2561 - 2565

2. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564       

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปการศึกษา 2564

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ปการศึกษา 2564

6. รายงานการประชุมของทีมอนุบาล ปการศึกษา 2564

7.  แบบบันทึกน้ําหนัก สวนสูงของเด็กนักเรียน ปการศึกษา 2564

8.  เอกสารโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับปฐมวัย

9.  แผนการจัดประสบการณ
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10.  สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

11.  บันทึกผลการจัดประสบการณและบันทึกผลหลังสอน

12.  แบบประเมินพัฒนาการเด็ก

13.  ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก

14.  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

15.  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2563

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

 โรงเรียนไดดําเนินการดังตอไปนี้

1. แผนการดําเนินการที่ 1  

               การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนมาใชวางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนําขอมูลจากรายงานประเมินตนเอง (SAR)

ในสวนของจุดท่ีควรพัฒนาของแตละมาตรฐานมาวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุง แกไข เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอไป กําหนดประเด็นการพัฒนาที่

สอดคลองกับบริบท และสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน โดยจัดทําเปนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาตอไป จากน้ันดําเนินการพัฒนา

ตรวจสอบ อยางเปนระบบและตอเนื่องดวยวัฏจักรเดมมิ่งควบคูกับกระบวนการ Continue - Start - Stop 

 2. แผนการดําเนินการที่ 2  

               การใชขอมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนและผลการประเมินภายในมาใชการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ดัง

เชน ดานของคุณภาพเด็ก ควรมีการสงเสริมใหเด็กเปนผูมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมไดอยางเปนปรกติวิสัยดวยความเขาใจในความสําคัญของหนาที่ สําหรับดาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ ผูบริหารและครูควรเพิ่มพูนความรูท่ีนํามาประยุกตใชได เชน เรื่องของ EF (Executive Functions) เพื่อใหนักเรียนมี ทักษะพื้นฐาน 3

ดาน คือ ความจําเพ่ือใชงาน รูจักยั้งคิด ไตรตรอง และมีความยืดหยุนทางความคิด รวมท้ังทักษะช้ันสูงอีก 6 ดาน คือ รูจักจดจอ ใสใจ ควบคุมอารมณ ติดตามประเมิน

ตนเอง ริเร่ิมและลงมือทํา รูจักวางแผน จัดระบบดําเนินการ มุงเปาหมายได  ครูอนุบาลควรเปนแบบอยางแกเด็ก ๆ ในการรักการอานและควรเพิ่มเติมความรูในเรื่องของ

จิตวิทยาพัฒนาการ เพื่อเขาใจเด็ก ๆไดมากยิ่งขึ้น และชวยใหผูปกครองสามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆไดอยางเหมาะสม สวนในดานการจัดประสบการณที่เนนเด็ก

เปนสําคัญ ครูควรเพิ่มความกระตือรือรนในการอานแกเด็ก ๆ เพิ่มทักษะการตั้งคําถามเพื่อสืบหาความรูและกระตุนใหเด็ก ๆ รูจักฟงผูอื่นอยางมีสมาธิจดจอ ดวยความ

สนใจ

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 1. Mater Dei Learning Cycle เปนกระบวนการที่ครูเปนผูเอื้ออํานวยการเรียนรู (facilitator) มากขึ้น สรางโอกาสใหนักเรียนลงมือ

ปฎิบัติดวยการวางแผนงานเปนขั้นตอนมากขึ้น

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 3. Professional Learning Community ผูบริหารและครูเรียนรูรวมกันแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 5. การหลอหลอมใหนักเรียนมีจิตอาสา รักและรับใชตามจิตตารมณเซอรเวียม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 7. การใสใจดูแลโลกที่เราอาศัยอยูรวมกันในการสรางความเปนโรงเรียนสีเขียว โดยมีภารกิจหลักในการสรางทัศนคติ ความรู และนิสัยดี

ๆ ในการรักษโลกของเรา

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 9. ความมีสวนรวมของนักเรียนเกา และผูปกครองท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ดานคุณภาพเด็ก

- ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
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- ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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1. แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2561- 2565

2. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปการศึกษา 2564

4. รายงานการประชุมของทีมบริหาร ปการศึกษา 2564

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ปการศึกษา 2564

6. รายงานการประชุมของฝายตาง ๆ ปการศึกษา 2564

7. รายงานการประชุม 8 กลุมสาระ ปการศึกษา 2564

8. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปการศึกษา 2564

9. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน ปการศึกษา 2564

10. รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพของผูเรียน ปการศึกษา 2564

11. รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปการศึกษา 2564

12. เอกสารโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2564

13. แผนการจัดการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูและบันทึกหลังสอน ปการศึกษา 2564

14. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะของผูเรียน

15. สมุดรายงานผลการเรียนรู

16. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2563

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานที่ 1  

           การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนมาใชวางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนําขอมูลจากรายงานประเมินตนเอง (SAR) ใน

สวนของจุดท่ีควรพัฒนาของแตละมาตรฐานมาวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงแกไข เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอยางตอไป กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จ

และประเด็นการพัฒนาที่สอดคลองกับบริบท และสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน โดยจัดทําเปนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาตอไป 

จากน้ันจึงดําเนินการพัฒนา  ตรวจสอบอยางเปนระบบและตอเนื่องดวยหลักการงาย ๆ  คือ Continue - Start - Stop 

2. แผนปฏิบัติงานที่ 2  

           การใชขอมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนการนําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนและผลการประเมินภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานตาง

ๆ โดยในดานของคุณภาพผูเรียนควรกระตุนความเปนเจาของการเรียนรูของนักเรียนใหมี Active Learning อยางกระตือรือรน สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการบริหาร

เวลา การสรางสติ ความยับยั้งช่ังใจและใชวิจารณญาณในการใชสื่อสังคม เนนความมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมอยาง  แข็งขันและนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงมาใชในชีวิตประจําวัน สวนดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  ฝายบริหารควรเนนการใช ICT เปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางเหมาะสม และการนอมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนวิถีของโรงเรียน รวมถึงการสรางความคืบหนาในการเปนโรงเรียนสีเขียว สําหรับดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ครูควรพัฒนาการสรางสื่อใหมีคุณภาพมากขึ้น ศึกษาและนําแอปพลิเคชันที่เปนประโยชนมาใชพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับโลกแหงการ

ศึกษาท่ีกาวหนาและพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ โดยเนนการจัดการเรียนรูท่ียืดหยุน สรางสรรค และทาทาย มองเห็นปญหาเปนโจทยใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการแกไข

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 2. Mater Dei Learning Cycle เปนกระบวนการที่ครูเปนผูเอื้ออํานวยการเรียนรู (facilitator) มากขึ้น สรางโอกาสใหนักเรียนลงมือ

ปฎิบัติดวยการวางแผนงานเปนขั้นตอนมากขึ้น

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 4. Professional Learning Community ผูบริหารและครูเรียนรูรวมกันแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 6. การหลอหลอมใหนักเรียนมีจิตอาสา รักและรับใชตามจิตตารมณเซอรเวียม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 8. การใสใจดูแลโลกที่เราอาศัยอยูรวมกันในการสรางความเปนโรงเรียนสีเขียว โดยมีภารกิจหลักในการสรางทัศนคติ ความรู และนิสัยดี

ๆ ในการรักษโลกของเรา
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มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 10. ความมีสวนรวมของนักเรียนเกา และผูปกครองท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- คุณภาพของผูเรียน

- ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

- ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(........ทีนามารี ผลาดิกานนท........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1110100111

ที่อยู (Address) : 534 อาคาร (Bldg) : -

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

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

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

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10330

โทรศัพท (Tel.) : 0-2252-6316 โทรสาร (Fax.) : 0-2253-9785

อีเมล (E-mail) : materdei@m.materdei.ac.th

เว็บไซต (Website) : http://www.materdei.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

อบรมเสริมคนใหครบ      ประสบธรรมอันสูงสง

ปญญาแตกฉานมั่นคง      เสริมสงเปนคนจนสมบูรณ

วิสัยทัศน

ศิษยมาแตรเดอีวิทยาลัยปฏิบัติเซอรเวียมในวิถีชีวิต มีสวนรวมอยางแข็งขันในโลก

พันธกิจ

1. คงเปาหมายความเปนโรงเรียนไทยแหงความเปนเลิศ

2. พัฒนาความเปนโรงเรียนอุรสุสินที่สรางศิษยใหเปนผูมีสวนรวมอยางแข็งขันในโลก

3. สรางเสริมความพรอมของบุคลากรในการเปนมืออาชีพในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดวยเทคโนโลยี

4. คงอัตลักษณของโรงเรียนในความเปนบานที่สองของนักเรียนดวยการปรับปรุงภูมิทัศน    และอาคารเรียนใหเปนโรงเรียนสีเขียว ที่มีความ

ทันสมัยบนพื้นฐานของการรักษา     บรรยากาศของโรงเรียน ดวยความสํานึกใน   พระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดที่พระมหากษัตริย

สองพระองคไดทรงศึกษาในระดับปฐมวัย

เปาหมาย

1. เสริมสรางความแข็งแกรงในคุณภาพของโรงเรียนไทยแหงความเปนเลิศที่จัดการศึกษาอยางเสมอภาค คํานึงถึงนักเรียนเปนรายบุคคล ดวย

หลักการการศึกษาอุรสุลิน ตามจิตตารมณของนักบุญอัญจลา เมริชี พรอมนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต

2. จัดกระบวนการเรียนรูดวย MATER DEI LEARNING CYCLE (Reflective Pedagogy) ที่กระตุนใหนักเรียน รูจักตั้งคําถามกับสถานการณ

และโครงสรางสังคมที่เปนอยู พัฒนาความรูดวยตนเอง ดวยความมุงหวังจะนําการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น

3. พัฒนาครูดวยความมั่งค่ังของวัฒนธรรมอุรสุลิน เสริมสรางความแข็งแกรงในความเปนครูมืออาชีพที่สามารถดําเนินชีวิตใหมตอบรับสัญญาณ

แหงกาลเวลา พรอมดวย ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรูและการบริหารงาน

4. สรางบรรยากาศโรงเรียนที่รมรื่น ปลอดภัย และอบอุนเสมือนบาน มีสภาพที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสังสรรค พรอมทั้งมีมุมสงบ

เพื่อการภาวนา และไตรตรองเพื่อคนพบตัวเอง

5. เสริมคุณคาการมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนในกิจการตาง ๆ บนพื้นฐานของความเปนหนึ่งเดียว กลมเกลียว และสันติ จนเกิดเครือขายการ

เรียนรู มีทรัพยากร และทุนเพียงพอเพื่อการดําเนินการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดวย MDLC เพื่อตอบสนองสัญญานแหงกาลเวลา

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อความแข็งแกรงในภาวะผูนําแบบเซอรเวียม

3. พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ

4. พัฒนาครูในความเปนครูมืออาชีพที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดวยความมั่งค่ังของวัฒนธรรมอุรสุลิน

5. สานฝนวัฒนธรรมโรงเรียนอุรสุลิน

6. สรางความภูมิใจของครูในวิชาชีพ

7. สรางความมั่นคงในการบริหารงานอยางเปนระบบ ชัดเจน และเสริมพลังความมีสวนรวมอยางแข็งขัน

8. มีบรรยากาศโรงเรียนที่สงบ รมร่ืน อบอุนและปลอดภัยเสมือนบาน
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9. พัฒนาความสามารถในการใช ICT ของครูเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด

10. เปดใหผูปกครองและนักเรียนเกาใหมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนอยางเปนหนึ่งเดียว กลมเกลียวและสันติ

11. การบริหารงบประมาณที่เขมแข็งและยั่งยืน

เอกลักษณ

“เซอรเวียม” โรงเรียนมุงสรางคุณลักษณะของนักเรียนใหมีจิตตารมณแหงการรักและรับใช การเปนพลเมืองผูรับผิดชอบตอสังคมและโลก มีมโนธรรมที่เที่ยงตรงมีความ

สงบ มั่นคง    มีสติ และเขมแข็งในจิตใจและจิตวิญญาณ

อัตลักษณ

“ SERVIAM ”  เซอรเวียมเปนเอกลักษณของการเปนผูรักและรับใชที่มีอยูในนักเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยทุกคน
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 - 120 - - 120

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 4 หองเรียน EP - - 120 - - 120

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 - 143 - - 143

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 - 149 - - 149

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 - 150 - - 150

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 - 150 - - 150

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 - 150 - - 150

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 - 148 - - 148

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 24 หองเรียน EP - - 890 - - 890

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 - 153 - - 153

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 - 148 - - 148

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3 หองเรียนปกติ 4 - 154 - - 154
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - - 455 - - 455

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 - 197 - - 197

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 5 - 173 - - 173

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 5 - 175 - 1 176

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 15 หองเรียน EP - - 545 - 1 546

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 55 หองเรียน EP - - 2,010 - 1 2,011
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ทิพยกนก ประสพโชคชัย

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว สุมิตรา พงศธร

ตําแหนง : ท่ีปรึกษา (ท่ีปรึกษา)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง ทีนามารี ผลาดิกานนท

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย ขวัญกลา นุชนารถ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง นิลวรรณ เจตวรัญู

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย ประพนธ พิสัยพันธุ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง พีรญา ใจชํานาญ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 7 - 2 - 9

2. ครูชาวตางชาติ - 2 - - - 2

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย 1 35 2 16 - 54

2. ครูชาวตางชาติ - 5 1 1 1 8
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 29 3 19 - 51

2. ครูชาวตางชาติ - 13 2 2 - 17

รวม 1 91 8 40 1 141

บุคลากรทางการศึกษา

- ครูแนะแนว - 2 0 4 - 6

- ครูธุรการบริการ 1 16 0 2 - 19

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 1 18 0 6 - 25

รวมทั้งส้ิน 2 109 8 46 1 166

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 4 120 11 11:1 30:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 24 890 62 15:1 38:1

ระดับมัธยมศึกษา 27 1,001 68 15:1 38:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 7 4 - - - - 11

ภาษาไทย - - 8 3 7 - 18

คณิตศาสตร - - 6 1 9 - 16

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 12 - 14 - 26

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 6 - 5 1 12

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 5 - 3 - 8

ศิลปะ - - 7 - 4 1 12

การงานอาชีพ - - 2 1 3 1 7

ภาษาตางประเทศ - - 9 2 20 - 31

รวม 7 4 55 7 65 3 141

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ - - -

- เนตรนารี - - -

- ยุวกาชาด 33 70 103

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 48 52 100

กิจกรรมแนะแนว 2 5 7

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 48 66 114

รวม 131 193 324
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด 8 - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 8 - -

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- 1 1 - 1

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม
จํานวนครูที่เขารับ การ

อบรม

ปที่

อบรม

Growth Mindset : กรอบคิดที่พัฒนาได 165 2564

Global Compact on Education โดยสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย 165 2564

Professional Development โดยซิสเตอรทิพยกนก ประสพโชคชัย และอาจารยสุมิตรา พงศธร 165 2564

การฝกอบรมภาวะผูนําเชิงจิตวิญญาณกับการศึกษา (Spiritual Leadership in Education) โดยซิสเตอร

เฉลิมศรี มีศรี
18 2564

การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา 1 2564
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2.1 ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดวย MDLCเพ่ือตอบสนองสัญญาณแหงกาลเวลา

โครงการ

1. 2.1/1 อนุบาลเรียนรูอยางสรางสรรค คนหาพรสวรรคในตนเอง

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนแสดงออกถึงศักยภาพของตน รูจักชื่นชมในความสามารถของผูอื่น และมีพฤติกรรมรักการอาน

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนแสดงออกถึงศักยภาพของตน รูจักชื่นชมในความสามารถของผูอื่น และมีพฤติกรรมรักการอานอยางดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3.1 พัฒนาครูในความเปนครูมืออาชีพท่ีทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดวยความมั่งคั่งของวัฒนธรรมอรุสุลิน

โครงการ

1. 3.1/2 ครูอนุบาลมืออาชีพ

คาเปาหมาย

100.00 : ครูมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมออยางดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 3.1/3 ครูระดับปฐมวัยรวมมือในทิศทางเดียวกัน

คาเปาหมาย
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80.00 : ครูระดับปฐมวัยรวมใจทํางานรวมกัน และเปนไปทิศทางเดียวกัน ชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมุงที่การสรางพื้นฐานการ

เรียนรูที่ดีแกนักเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูระดับปฐมวัยรวมใจทํางานรวมกัน และเปนไปทิศทางเดียวกัน ชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมุงที่การสรางพื้นฐานการ

เรียนรูที่ดีแกนักเรียนอยางดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2.1 ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดวย MDLC เพื่อ ตอบสนองสัญญาณแหงกาลเวลา

โครงการ

1. 2.1/2 พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระฯภาษาไทย

คาเปาหมาย

85.00 : 1. หลักสูตรดานการเขียนของกลุมสาระฯ ภาษาไทยในทุกระดับชั้นไดพัฒนาอยางเปนระบบและสอดคลองกัน อยางเหมาะสม ทั้งดานตัวชี้

วัด สัดสวนคะแนนการเขียน แผนการสอน ช้ินงาน และเกณฑการวัดประเมินผล 2. นักเรียนสามารถถายทอดความคิดผานการเขียนไดอยางมีสาระ

สําคัญชัดเจนและมีรูปแบบการเขียนถูกตอง

ผลสําเร็จ

87.50 : 1. หลักสูตรดานการเขียนของกลุมสาระฯ ภาษาไทยในทุกระดับชั้นพัฒนาอยางเปนระบบและสอดคลองกันไดอยางดี อยางเหมาะสม ทั้ง

ดานตัวชี้วัด สัดสวนคะแนนการเขียน แผนการสอน ชิ้นงาน และเกณฑการวัดประเมินผล 2. นักเรียนสามารถถายทอดความคิดผานการเขียนอยางมี

สาระสําคัญชัดเจนและมีรูปแบบการเขียนถูกตองไดอยางดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. 2.1/4 พัฒนาทักษะการเรียนรู คณิตศาสตรบนพ้ืนฐานของความรักเมตตาและเปนหนึ่งเดียวกัน

คาเปาหมาย

85.00 : นักเรียนมีทัศนคติ ความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตจริง และสามารถถายทอดความรูได

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีทัศนคติ ความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตจริง และสามารถถายทอดความรูไดอยางยอด
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เยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. 2.1/5 คายคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีทัศนคติ ความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตจริง และสามารถถายทอดความรูได

ผลสําเร็จ

95.00 : นักเรียนมีทัศนคติ ความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิตจริง และสามารถถายทอดความรูไดอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. 2.1/6 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

100.00 : 1. นักเรียนมีโอกาสนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกระดับชั้น 2. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรสามารถเปนแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลสําเร็จ

95.84 : 1. นักเรียนมีโอกาสนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกระดับชั้นอยางยอดเยี่ยม 2. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรสามารถ

เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับผลการประเมินอยางยอดยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. 2.1/7 ทักษะการใช ICT อยางสรางสรรค

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห และมีวิจารณญาณในการใช ICT ที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะการคิดเชิงตรรกะ การออกแบบ และการ

เขียนโปรแกรมเบื้องตน

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห และมีวิจารณญาณในการใช ICT ที่เหมาะสมตามวัย มีทักษะการคิดเชิงตรรกะ การออกแบบ และการ

เขียนโปรแกรมเบื้องตนอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

6. 2.1/8 ปรับหลักสูตร สุขศึกษา พลศึกษาเพ่ือทักษะชีวิต

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ครูในกลุมสาระมีความเขาใจในหลักสูตร และเรียนรูอยางตอเนื่อง 2. นักเรียนเกิดการเรียนรูนําไปสูทักษะชีวิตในการดูแลสุขภาพ

ผลสําเร็จ

95.00 : 1. ครูในกลุมสาระมีความเขาใจในหลักสูตร และเรียนรูอยางตอเนื่องอยางยอดเยี่ยม 2. นักเรียนเกิดการเรียนรูนําไปสูทักษะชีวิตในการดูแล

สุขภาพอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

7. 2.1/9 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชา การงานอาชีพ

คาเปาหมาย

90.00 : 1. นักเรียนทุกคนมีทักษะในวิชาการงานที่หลากหลายอยูในระดับดี 2. ทักษะที่นักเรียนไดเรียนรูสามารถนําไปใชจริงไดในชีวิต

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. นักเรียนทุกคนมีทักษะในวิชาการงานที่หลากหลายอยูในระดับยอดเยี่ยม 2. ทักษะที่นักเรียนไดเรียนรูสามารถนําไปใชจริงไดในชีวิตได
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อยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

8. 2.1/10 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ-สอนวิชาศิลปะท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. ครูศิลปะนําผลการประเมินคุณภาพการใชหลักสูตรศิลปะสาขานาฏศิลป ทัศนศิลป ดนตรีไทยและดนตรีสากลไปพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนทุกสาขาวิชา 2. กิจกรรมที่นํามาใช สามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. ครูศิลปะนําผลการประเมินคุณภาพการใชหลักสูตรศิลปะสาขานาฏศิลป ทัศนศิลป ดนตรีไทยและดนตรีสากลไปพัฒนากิจกรรมการเรียน

การสอนทุกสาขาวิชาอยางยอดเยี่ยม 2. กิจกรรมที่นํามาใช สามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

9. 2.1/11 Broaden Horizon of Students through Foreign Languages Skills

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนใชทักษะภาษาอังกฤษและหรือจีน ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ทักษะ มีทักษะในการแสวงหาความรูไดแตกฉานในทุกระดับชั้น

ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุนในนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนในแผนการเรียนภาษา

ผลสําเร็จ

20.00 : เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ผลการประเมินโครงการพบวา นักเรียนสามารถใชทักษะทางดานภาษาได แตยังไมไดมาตรฐานตามเปา

หมายที่กําหนด ทั้งน้ีเพราะยังดําเนินกิจกรรมไดไมครบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

10. 2.1/11-2 Broaden Horizon of Students through “Foreign Language Skills” (French)

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยที่เรียนภาษาฝรั่งเศสใชทักษะภาษาฝรั่งเศสไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ทักษะ และมีทักษะในการแสวงหาความ

รู

ผลสําเร็จ

66.67 : เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ผลการประเมินโครงการพบวา นักเรียนสามารถใชทักษะทางดานภาษาได แตยังไมไดมาตรฐานตามเปา

หมายที่กําหนด ทั้งน้ีเพราะยังดําเนินกิจกรรมไดไมครบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

11. 2.1/12 กาวตอไปของภาษาญี่ปุน

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุนมีทักษะในการแสวงหาความรูไดแตกฉาน

ผลสําเร็จ

50.00 : เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ผลการประเมินโครงการพบวา นักเรียนสามารถใชทักษะทางดานภาษาได แตยังไมไดมาตรฐานตามเปา

หมายที่กําหนด ทั้งน้ีเพราะยังดําเนินกิจกรรมไดไมครบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

12. 2.1/13โครงการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมตามชวงวัย

ผลสําเร็จ

80.50 : นักเรียนมีความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได อยางเหมาะสมตามชวงวัยอยางดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

13. 2.1/14 ฉันเลือกเพราะฉันรู และชอบ

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนทุกระดับช้ันไดรับการพัฒนาเรื่องกรอบคิดที่พัฒนาไดผานกิจกรรมที่หลากหลาย

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกระดับช้ันไดรับการพัฒนาเรื่องกรอบคิดที่พัฒนาไดผานกิจกรรมที่หลากหลายและรอยละ 75.96 ผานกิจกรรมอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

14. 2.1/15 การจัดหลักสูตรและการเรียนการ-สอนเพื่อตอบสนองนักเรียนเปนรายกรณี

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนที่ตองการการดูแลเปนพิเศษไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากบาน โรงเรียน แพทย

และบุคลากรที่เก่ียวของจากหนวยงานตาง ๆ

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนที่ตองการการดูแลเปนพิเศษไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากบาน โรงเรียน แพทย

และบุคลากรที่เก่ียวของจากหนวยงานตาง ๆอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

15. 2.1/16 กระบวนการ MDLC นําสูการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ
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คาเปาหมาย

85.00 : 1. ครูทุกกลุมสาระเขียนแผนการสอน MDLC อยางมีคุณภาพ 2. ครูที่ไดรับการนิเทศมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 3. ครูทุกคนที่มีการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียน มีการพัฒนาขอสอบใหมีคุณภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ครูทุกกลุมสาระเขียนแผนการสอน MDLC อยางมีคุณภาพยอดเยี่ยม 2. ครูที่ไดรับการนิเทศมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม 3. ครูทุกคนที่มีการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียน มีการพัฒนาขอสอบใหมีคุณภาพยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

16. 2.1/17 การบูรณาการระหวางกลุมสาระฯในแตละระดับช้ัน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูมีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางกลุมสาระไดอยางเหมาะสมเกิดการเรียนรูที่นาสนใจแกนักเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางกลุมสาระไดอยางเหมาะสมเกิดการเรียนรูที่นาสนใจแกนักเรียนอยาง

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือความแข็งแกรงในภาวะผูนําแบบ Serviam (เซอรเวียม)

โครงการ

1. 2.2/2 การ Reflection ในการจัดกิจกรรม

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนเห็นความสําคัญในการ Reflection

ผลสําเร็จ

73.30 : นักเรียนเห็นความสําคัญในการ Reflectionอยางดี

มาตรฐานการ
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ศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

2. 2.2/3 สงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันในโลกดวยกระบวนการสอนจริยศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยมีการเตรียมตัวอยางดีสูการมีสวนรวมอยางแข็งขันในโลก

ผลสําเร็จ

95.00 : นักเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยมีการเตรียมตัวอยางดีสูการมีสวนรวมอยางแข็งขันในโลกอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. 2.2/4 บูรณาการเรียนการ-สอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับหัวขอรณรงคประจําป

คาเปาหมาย

80.00 : ผลงาน และกิจกรรมจากกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ การตระหนักถึงการมีสวนรวม

ในการรณรงคตามหัวขอ “ กรอบคิดที่พัฒนาได ”

ผลสําเร็จ

80.00 : ผลงาน และกิจกรรมจากกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ การตระหนักถึงการมีสวนรวม

ในการรณรงคตามหัวขอ “ กรอบคิดที่พัฒนาได ” อยางดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 2.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

โครงการ

1. 2.3/1 เพลงพระราชนิพนธอันเปนอมตะ

คาเปาหมาย

100.00 : มีกิจกรรมสรางบรรยากาศแหงสุนทรียภาพดวยบทเพลงพระราชนิพนธอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทุกฝายในโรงเรียนไดมีโอกาสในการมีสวน

รวมสืบสานสงตอบทเพลงพระราชนิพนธ

ผลสําเร็จ

57.50 : เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 จึงไมสามารถจัดกิจกรรมสรางบรรยากาศแหงสุนทรียภาพดวยบทเพลงพระราชนิพนธอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ แมวาทุกฝายในโรงเรียนไดพยายามมีโอกาสในการมีสวนรวมสืบสานสงตอบทเพลงพระราชนิพนธอยางเต็มที่แลว

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. 2.3/2 “อาน” เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนอานหนังสือมากขึ้นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ผลสําเร็จ

95.00 : นักเรียนอานหนังสือมากขึ้นทั้งภาษาไทยและอังกฤษอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

3. 2.3/3 พัฒนา EQ และทักษะการอยูรวมกับผูอื่น

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนทุกระดับช้ันไดรับการพัฒนา EQ และไดรับการสรางเสริมกรอบคิดที่พัฒนาได ผานกิจกรรมที่หลากหลาย

ผลสําเร็จ

81.52 : นักเรียนทุกระดับช้ันไดรับการพัฒนา EQ และไดรับการสรางเสริมกรอบคิดที่พัฒนาไดผานกิจกรรมที่หลากหลายและรยยละ 81.52ผาน

กิจกรรมไดอยางดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 2.3/4 สรางจุดยืนในความซื่อสัตยสุจริตในการสอบ

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนรักศักดิ์ศรี เคารพตนเองและผูอื่น ปฏิเสธโอกาสในการทุจริต

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนรักศักดิ์ศรี เคารพตนเองและผูอื่น ปฏิเสธโอกาสในการทุจริตอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. 2.3/7 เสริมสรางประสบการณทางดานศิลปะ
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คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนทุกระดับช้ัน ไดเขารวมนําเสนอและชื่นชมการแสดงผลงาน ดวยความตระหนักในคุณคาของงานศิลปะ

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกระดับช้ัน ไดเขารวมนําเสนอและชื่นชมการแสดงผลงาน ดวยความตระหนักในคุณคาของงานศิลปะอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

6. 2.3/9 สรางโอกาสในแผนการเรียนพลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสาร

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนพัฒนาทักษะทางการกีฬา และการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยได

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนพัฒนาทักษะทางการกีฬา และการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยไดอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. 2.3/10 Global Compact on Education

คาเปาหมาย

100.00 : ความยุติธรรม สันติภาพ ภราดรภาพ และการดูแลรักษาโลก ปรากฎในหัวขอจริยศึกษา

ผลสําเร็จ

100.00 : ความยุติธรรม สันติภาพ ภราดรภาพ และการดูแลรักษาโลก ปรากฎในหัวขอจริยศึกษาและไดนําไปจัดการจัดการเรียนการสอนอยางยอด

เยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 3.1 พัฒนาครูในความเปนครูมืออาชีพท่ีทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดวยความมั่งคั่งของวัฒนธรรมอรุสุลิน

โครงการ

1. 3.1/1 สงเสริมอัตลักษณครูมาแตรเดอี

คาเปาหมาย

100.00 : ครูมาแตรเดอีฯ มีความเปนหนึ่งเดียวกันในอัตลักษณ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมาแตรเดอีฯ มีความเปนหนึ่งเดียวกันในอัตลักษณอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 3.1/5 พัฒนาครูสังคมฯสูการสอนในศตวรรษท่ี 21

คาเปาหมาย

80.00 : บุคลากรครูในกลุมสาระสังคมศึกษาฯ สามารถนําขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในดานสถานการณในประเทศและโลกดาน

ตาง ๆ มาปรับใชในการพัฒนาการสอนและมีทักษะดานเทคโนโลยี, IT, การใช Application ฯลฯ เพิ่มขึ้น สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการ

เรียนการสอน การสืบคนขอมูล การคิดวิเคราะหและสังเคราะหได

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรครูในกลุมสาระสังคมศึกษาฯ สามารถนําขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในดานสถานการณในประเทศและโลกดาน

ตาง ๆ มาปรับใชในการพัฒนาการสอนและมีทักษะดานเทคโนโลยี, IT, การใช Application ฯลฯ เพิ่มขึ้น สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการ

เรียนการสอน การสืบคนขอมูล การคิดวิเคราะหและสังเคราะหไดอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. 3.1/6 ครูคณิตศาสตรมืออาชีพ

คาเปาหมาย

90.00 : ครูมีการพัฒนาตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู และนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูมีการพัฒนาตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู และนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมออยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. 3.1/7 ครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจาของชุมชนแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย

100.00 : 1. การออกแบบการเรียนรูแบบบูรณาการเปดโอกาสใหครูไดพัฒนาตนเองโดยใชกระบวนการของทีม 2. การแลกเปลี่ยนเปนคูทําใหครูได

พัฒนาคุณภาพแผนการสอน กิจกรรมการเรียนรู และขอสอบ 3. การเขารวมอบรมในประเด็นที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนทําใหครูสามารถปรับเนื้อหา

วิชาใหทันสมัยเสมอ

ผลสําเร็จ

82.21 : 1. การออกแบบการเรียนรูแบบบูรณาการเปดโอกาสใหครูไดพัฒนาตนเองโดยใชกระบวนการของทีมอยางดีเลิศ 2. การแลกเปลี่ยนเปนคู

ทําใหครูไดพัฒนาคุณภาพแผนการสอน กิจกรรมการเรียนรู และขอสอบอยางดีเลิศ 3. การเขารวมอบรมในประเด็นที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนทําใหครู

สามารถปรับเน้ือหาวิชาใหทันสมัยเสมออยางดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

5. 3.1/8 พัฒนาครูการงานอาชีพ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนอยางประสิทธิภาพ 2. ครูทุกคนเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน

3. ครูสามารถถายทอดความรู และทักษะแกนักเรียนและเพื่อนครูไดอยางมืออาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนอยางประสิทธิภาพอยางยอดเยี่ยม 2. ครูทุกคนเปนแบบอยาง

ที่ดีในการทํางานอยางยอดเยี่ยม 3. ครูสามารถถายทอดความรู และทักษะแกนักเรียนและเพื่อนครูไดอยางมืออาชีพอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

6. 3.1/9 พัฒนาบุคลากรทางดานศิลปะ

คาเปาหมาย

100.00 : ครูกลุมสาระศิลปะมีผลงานในการดานสอน เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณทางสุนทรียภาพ และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อโรงเรียนและชุมชนอยาง

เห็นไดเปนที่ประจักษ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูกลุมสาระศิลปะมีผลงานในการดานสอน เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณทางสุนทรียภาพ และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อโรงเรียนและชุมชนอยาง

เห็นไดเปนที่ประจักษอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

7. 3.1/10 ครูสุขศึกษาและพลศึกษาเปนหนึ่งเดียวกันในความเปนครูมืออาชีพ

คาเปาหมาย

90.00 : ครูมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพดานการดูแลสุขภาพ โดยแตละคนตั้งเปาหมายที่ชัดเจนตนปการศึกษา

ผลสําเร็จ

90.00 : ครูมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพดานการดูแลสุขภาพ โดยแตละคนตั้งเปาหมายที่ชัดเจนตนปการศึกษาอยางยอด

เยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

8. 3.1/11 World Language Teaching Professionals

คาเปาหมาย

100.00 : ครูกลุมสาระภาษาตางประเทศทุกคนไดรับการสงเสริมใหเปนครูมาแตรเดอีวิทยาลัยมืออาชีพ

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูกลุมสาระภาษาตางประเทศทุกคนไดรับการสงเสริมใหเปนครูมาแตรเดอีวิทยาลัยมืออาชีพอยางยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

9. 3.1/11-2 World Language Teaching Professionals (French)

คาเปาหมาย

100.00 : ครูกลุมสาระภาษาฝรั่งเศสทุกคนไดรับการสงเสริมใหเปนครูมาแตรเดอีวิทยาลัยมืออาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูกลุมสาระภาษาฝรั่งเศสทุกคนไดรับการสงเสริมใหเปนครูมาแตรเดอีวิทยาลัยมืออาชีพอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

10. 3.1/12 คําสอนและกิจกรรมคาทอลิกนํานักเรียนสูการภาวนาและอานพระคัมภีร

คาเปาหมาย

50.00 : นักเรียนคาทอลิกพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตสนิทสัมพันธกับพระเจา

ผลสําเร็จ

93.10 : นักเรียนคาทอลิกพัฒนาตนในการดําเนินชีวิตสนิทสัมพันธกับพระเจา

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

11. 3.1/13 การเปนที่ปรึกษาที่นักเรียนไววางใจ

คาเปาหมาย

100.00 : คุณครูแนะแนวตระหนักถึงความสําคัญของกรอบคิดที่พัฒนาได และสรางบรรยากาศที่เหมาะสมในการใหการปรึกษากับนักเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : คุณครูแนะแนวตระหนักถึงความสําคัญของกรอบคิดที่พัฒนาได และสรางบรรยากาศที่เหมาะสมในการใหการปรึกษากับนักเรียนอยาง

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

12. 3.1/14 งานวิจัยในช้ันเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูสามารถทํางานวิจัยนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ออนไลนควบคูกับการสอนออนไซต

ผลสําเร็จ

87.50 : ครูสามารถทํางานวิจัยนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ออนไลนควบคูกับการสอนออนไซตอยางดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

13. 3.1/15 ครู ICT ผูนําการเปลี่ยนแปลง

คาเปาหมาย

100.00 : ครู ICT ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนตรงตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีคุณภาพ มีผลงานรวมกันในการใชและเผย

แพรเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษา

ผลสําเร็จ

92.50 : ครู ICT ไดรับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนตรงตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีคุณภาพ มีผลงานรวมกันในการใชและเผย

แพรเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษาอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 3.2 สานฝนวัฒนธรรม โรงเรียนอุรสุลิน

โครงการ

1. 3.2/1 เพิ่มคุณภาพงานเซอรเวียมเพ่ือสงเสริมนักเรียนมาแตรเดอีใหมีสวนรวมอยางแข็งขันในโลก

คาเปาหมาย
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90.00 : กิจกรรมตาง ๆ ของงานเซอรเวียมนําสูการมีสวนรวมอยางแข็งขันในโลก

ผลสําเร็จ

85.00 : กิจกรรมตาง ๆ ของงานเซอรเวียมนําสูการมีสวนรวมอยางแข็งขันในโลกอยางดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

2. 3.2/2 Professional Development for Professional Teachers

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งจากการเรียนการสอน กิจกรรม และแบบอยางของครู

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้งจากการเรียนการสอน กิจกรรม และแบบอยางของครูอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรที่ 3.3 สรางความภาคภูมิใจของครูในวิชาชีพ

โครงการ

1. 3.3/1 ระบบนิแทศในมิติการเปน ครูอุรสุลิน

คาเปาหมาย

100.00 : 1. ครูที่ไดรับการนิเทศมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 2. นักเรียนเกิดการเรียนรู มีความเขาใจในเนื้อหาและนําไปสูการ

เรียนรูตลอดชีวิต

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ครูที่ไดรับการนิเทศมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพอยางยอดเยี่ยม 2. นักเรียนเกิดการเรียนรู มีความเขาใจในเนื้อหา

และนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 3.3/2 สรางครูผูนํารุนใหม

คาเปาหมาย

90.00 : ครูรุนใหมชัดเจนในการสืบทอดการทํางาน และบริหารงานดวยวิถีอุรสุลิน

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูรุนใหมชัดเจนในการสืบทอดการทํางาน และบริหารงานดวยวิถีอุรสุลินอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 7

ยุทธศาสตรที่ 4.1สรางความมั่นคงในการบริหารอยางเปนระบบ ชัดเจนและเสริมพลังความมีสวนรวมอยางแข็งขัน

โครงการ

1. 4.1/1 ปรับปรุงคูมือครู

คาเปาหมาย

90.00 : คูมือครูเปนเอกสารอางอิงที่ครูมาแตรเดอียึดถือเพื่อสรางเอกภาพได รวมทั้งมีความชัดเจน กับสิ่งที่คุณครูพึงทราบ

ผลสําเร็จ

95.00 : คูมือครูเปนเอกสารอางอิงที่ครูมาแตรเดอียึดถือเพื่อสรางเอกภาพได รวมทั้งมีความชัดเจน กับสิ่งที่คุณครูพึงทราบอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. 4.1/2 สรางความชัดเจน และความมั่นใจในการรับหนาท่ีของบุคลากรในทีมบริหารที่เขามาใหม

คาเปาหมาย

100.00 : ระบบบริหารงานของโรงเรียนมีความมั่นคงและตอเน่ือง เพราะมีผูเขามามีสวนรวมรับรู และสืบทอดงาน มีความมั่นใจและรูงาน

ผลสําเร็จ

95.00 : ระบบบริหารงานของโรงเรียนมีความมั่นคงและตอเนื่อง เพราะมีผูเขามามีสวนรวมรับรู และสืบทอดงาน มีความมั่นใจและรูงานอยางยอด
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เยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. 4.1/3 ชุมชนรวมพัฒนาโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : ความคิดเห็นที่ไดรับจาก 3 กลุม คือ ผูปกครอง นักเรียนเกา และนักเรียนปจจุบันเปนขอมูลที่โรงเรียนมองตนเองไดชัดเจนขึ้น รวมทั้งเห็น

ทิศทางการพัฒนา

ผลสําเร็จ

92.00 : ความคิดเห็นที่ไดรับจาก 3 กลุม คือ ผูปกครอง นักเรียนเกา และนักเรียนปจจุบันเปนขอมูลที่โรงเรียนมองตนเองไดชัดเจนขึ้น รวมทั้งเห็น

ทิศทางการพัฒนาอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 8

ยุทธศาสตรที่ 4.2 มีบรรยากาศโรงเรียนที่สงบ รมร่ืน อบอุนและปลอดภัยเสมือนบาน

โครงการ

1. 4.2/1 ดูแลรักษาโลก บานที่เราอาศัยอยูรวมกัน

คาเปาหมาย

100.00 : 1. บุคลากรและนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ตอประเด็นการดูแล รักษสิ่งแวดลอม จึงพรอมปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 2.

บุคลากรของโรงเรียนมีความตระหนักและต่ืนตัวในการรวมกันดูแลสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ โดยครูปฏิบัติเปนแบบอยาง และนักเรียนดําเนินการ

อยางแข็งขันตอไป

ผลสําเร็จ

90.00 : 1. บุคลากรและนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ตอประเด็นการดูแล รักษสิ่งแวดลอม จึงพรอมปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมอยางยอด
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เยี่ยม 2. บุคลากรของโรงเรียนมีความตระหนักและต่ืนตัวในการรวมกันดูแลสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ โดยครูปฏิบัติเปนแบบอยาง และนักเรียน

ดําเนินการอยางแข็งขันตอไปอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. 4.2/2 เพิ่มคุณภาพในงาน Green Office

คาเปาหมาย

80.00 : ระบบ Green Office นําสูการมีสวนรวมอยางแข็งขันในการดูแลโลกที่เราอาศัยอยูรวมกัน

ผลสําเร็จ

100.00 : ระบบ Green Office นําสูการมีสวนรวมอยางแข็งขันในการดูแลโลกที่เราอาศัยอยูรวมกันอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. 4.2/3 จัดภูมิทัศนเพื่อการเรียนรูใหม

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนปฐมวัยมีโอกาสในการเรียนรูที่หลากหลายขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนปฐมวัยมีโอกาสในการเรียนรูที่หลากหลายขึ้นอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 9

ยุทธศาสตรที่ 4.3 พัฒนาความ สามารถในการใช ICT ของครูเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด

โครงการ

1. 4.3/1 ปรับปรุง Website ของโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : Website โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยมีเน้ือหา รูปลักษณที่นาสนใจ มีขอมูลที่ทันสมัย เปนปจจุบัน
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ผลสําเร็จ

85.00 : Website โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยมีเน้ือหา รูปลักษณที่นาสนใจ มีขอมูลที่ทันสมัย เปนปจจุบันอยางดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. 4.3/2 พัฒนาการใช ICT ในการสรางระบบจัดการขอมูลสารสนเทศและKM

คาเปาหมาย

85.00 : มีการนํา ICT ไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ องคความรู

ผลสําเร็จ

100.00 : มีการนํา ICT ไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ องคความรูอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. 4.3/3 พัฒนาทักษะครูในการใชคอมพิวเตอร

คาเปาหมาย

80.00 : ครูใชคอมพิวเตอรในการทํางานและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพในการลดเวลาทํางาน

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูใชคอมพิวเตอรในการทํางานและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพในการลดเวลาทํางานไดอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. 4.3/4 คลินิก ICT

คาเปาหมาย
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90.00 : 1. อุปกรณไดรับการดูแล บํารุงรักษา ซอมบํารุง จัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 2. ระบบขอมูลแตละสวนงานสามารถเขาถึงและนํามา

ใชรวมกันได 3. ครูและบุคลากรมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทํางานรวมกัน 4. ขอมูลการจัดการบัญชีผูใช active

directory เปนปจจุบัน

ผลสําเร็จ

99.00 : 1. อุปกรณไดรับการดูแล บํารุงรักษา ซอมบํารุง จัดการอยางเปนระบบและตอเนื่องอยางยอดเยี่ยม 2. ระบบขอมูลแตละสวนงานสามารถ

เขาถึงและนํามาใชรวมกันไดอยางยอดเยี่ยม 3. ครูและบุคลากรมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทํางานรวมกันอยาง

ยอดเยี่ยม 4. ขอมูลการจัดการบัญชีผูใช active directory เปนปจจุบันอยางยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 10

ยุทธศาสตรที่ 5.1 เปดใหผูปกครองและนักเรียนเกาใหมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนอยางเปนหนึ่งเดียว กลมเกลียวและมีสันติ

โครงการ

1. 5.1/1 การระดมทุนเพื่อโครงการจัดภูมิทัศนเพื่อการเรียนรูใหม

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรูที่หลากหลายขึ้น

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรูที่หลากหลายขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 11

ยุทธศาสตรที่ 5.2 การบริหารงบประมาณท่ีเขมแข็งและยั่งยืน

โครงการ

1. ยุทธศาสตรท่ี 5.2 การบริหารงบประมาณท่ีเขม แข็งและยั่งยืน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูการเงินของโรงเรียนมีความเปนมืออาชีพ การบริหารการเงินมีระบบที่สรางความมั่นใจได

ผลสําเร็จ

77.50 : ครูการเงินของโรงเรียนมีความเปนมืออาชีพ การบริหารการเงินมีระบบที่สรางความมั่นใจไดอยางดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 120 115 95.83 5 4.17 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 120 118 98.33 2 1.67 - -

3. ดานสังคม 120 120 100.00 - - - -

4. ดานสติปญญา 120 116 96.67 4 3.33 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 148

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 92 36.83 54.32 52.41 54.42 +2.01 3.84 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 92 34.31 54.43 53.72 44.48 -9.24 -17.20 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 92 50.38 65.95 72.72 67.55 -5.17 -7.11 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
92 39.22 83.37 89.31 84.68 -4.63 -5.18 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนเขาสอบตามความสมัครใจ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 154

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 68 24.47 60.06 51.79 51.83 +0.04 0.08 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 68 31.45 44.07 41.45 44.87 +3.42 8.25 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 68 51.19 78.89 73.43 74.53 +1.10 1.50
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ภาษา

อังกฤษ
68 31.11 80.72 77.77 74.49 -3.28 -4.22 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนเขาสอบตามความสมัครใจ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 176

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 9 21.28 56.61 51.43 71.39 +19.96 38.81 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 5 28.65 39.77 47.29 36.68 -10.61 -22.44 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 5 46.40 63.92 65.83 67.74 +1.91 2.90
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

ภาษาอังกฤษ 8 25.56 67.94 69.03 69.23 +0.20 0.29
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

7 36.87 43.75 44.89 57.00 +12.11 26.98 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนเขาสอบตามความสมัครใจ
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 143 143 100.00 149 148 99.33 150 150 100.00 150 150 100.00 150 148 98.67 148 148 100.00

คณิตศาสตร 143 143 100.00 149 148 99.33 150 150 100.00 150 147 98.00 150 146 97.33 148 139 93.92

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

143 143 100.00 149 148 99.33 150 150 100.00 150 150 100.00 150 146 97.33 148 144 97.30

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

143 143 100.00 149 149 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 148 146 98.65

ประวัติศาสตร 143 143 100.00 149 149 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 148 148 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
143 143 100.00 149 149 100.00 150 150 100.00 150 149 99.33 150 149 99.33 148 146 98.65

ศิลปะ 143 143 100.00 149 149 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 148 148 100.00

การงานอาชีพ 143 143 100.00 149 149 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 148 148 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
143 143 100.00 149 147 98.66 150 149 99.33 150 147 98.00 150 146 97.33 148 145 97.97

ภาษาอังกฤษ

เสริมทักษะ
143 143 100.00 149 148 99.33 150 149 99.33 150 149 99.33 150 146 97.33 148 142 95.95

ภาษาจีน 143 143 100.00 149 149 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 150 146 97.33 148 148 100.00

หนาท่ี

พลเมือง
143 143 100.00 149 149 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 150 150 100.00 148 148 100.00

Page 47 of 93



ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 154 149 96.75 150 144 96.00 153 133 86.93

คณิตศาสตร 154 148 96.10 150 144 96.00 153 142 92.81

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
154 130 84.42 150 137 91.33 153 141 92.16

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
154 141 91.56 150 149 99.33 153 148 96.73

ประวัติศาสตร 154 140 90.91 150 146 97.33 153 151 98.69

สุขศึกษาและพลศึกษา 154 139 90.26 150 133 88.67 153 144 94.12

ศิลปะ 154 139 90.26 150 140 93.33 153 147 96.08

การงานอาชีพ 154 144 93.51 150 145 96.67 153 146 95.42

ภาษาตางประเทศ 154 152 98.70 150 137 91.33 153 133 86.93

วิทยาการคํานวณ 154 135 87.66 150 135 90.00 153 145 94.77

คณิตศาสตรประยุกต 154 149 96.75 150 140 93.33 153 144 94.12

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

1
154 121 78.57 150 146 97.33 153 129 84.31

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

2
154 136 88.31 150 144 96.00 153 137 89.54

ภาษาจีน 154 131 85.06 150 145 96.67 153 130 84.97

หนาที่พลเมือง 154 154 100.00 150 150 100.00 153 153 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 153 153 100.00 148 144 97.30 154 133 86.36

คณิตศาสตร 153 151 98.69 148 135 91.22 154 141 91.56

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
153 147 96.08 148 135 91.22 154 147 95.45

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
153 151 98.69 148 147 99.32 154 140 90.91

ประวัติศาสตร 153 148 96.73 148 138 93.24 154 152 98.70

สุขศึกษาและพลศึกษา 153 152 99.35 148 126 85.14 154 148 96.10

ศิลปะ 153 148 96.73 148 127 85.81 154 147 95.45

การงานอาชีพ 153 145 94.77 148 135 91.22 154 151 98.05

ภาษาตางประเทศ 153 147 96.08 148 126 85.14 154 131 85.06

การออกแบบและ

เทคโนโลยี
153 141 92.16 148 132 89.19 154 143 92.86

คณิตศาสตรประยุกต 153 144 94.12 148 137 92.57 154 144 93.51

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

3
153 115 75.16 148 140 94.59 154 134 87.01

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

4
153 141 92.16 148 147 99.32 154 141 91.56

ภาษาจีน 153 132 86.27 148 138 93.24 154 139 90.26

หนาที่พลเมือง 153 151 98.69 148 148 100.00 154 154 100.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 199 193 96.98 183 176 96.17 176 153 86.93

คณิตศาสตร 146 146 100.00 123 115 93.50 120 114 95.00

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 85 79 92.94 100 74 74.00 104 94 90.38

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
199 195 97.99 183 178 97.27 176 168 95.45

ประวัติศาสตร - - - 183 177 96.72 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 199 197 98.99 183 166 90.71 176 150 85.23

ศิลปะ 199 193 96.98 183 176 96.17 104 99 95.19

การงานอาชีพ 199 194 97.49 183 180 98.36 - - -

ภาษาตางประเทศ 199 187 93.97 183 175 95.63 176 153 86.93

คณิตศาสตร (เฉพาะแผนการ

เรียนคณิตศาสตร)
53 45 84.91 60 53 88.33 56 45 80.36

วิทยาการคํานวณ 200 189 94.50 183 172 93.99 - - -

ฟสิกส 114 113 99.12 83 83 100.00 72 70 97.22

เคมี 114 109 95.61 83 83 100.00 72 72 100.00

ชีววิทยา 114 104 91.23 83 83 100.00 72 72 100.00

โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 114 114 100.00 83 79 95.18 72 72 100.00

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 199 186 93.47 183 160 87.43 176 146 82.95

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 199 171 85.93 183 175 95.63 176 163 92.61

ภาษาฝร่ังเศส 15 13 86.67 12 11 91.67 10 7 70.00

ภาษาฝร่ังเศสเสริมทักษะ 15 13 86.67 12 10 83.33 10 6 60.00

ภาษาจีน 17 15 88.24 28 27 96.43 26 26 100.00

ภาษาจีนเสริมทักษะ 17 17 100.00 28 27 96.43 26 26 100.00

ภาษาญี่ปุน 15 15 100.00 15 12 80.00 12 11 91.67

ภาษาญี่ปุนเสริมทักษะ 15 15 100.00 15 14 93.33 12 11 91.67

ทฤษฎีดนตรี 4 3 75.00 4 3 75.00 4 4 100.00
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กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ประวัติศาสตรดนตรี 4 4 100.00 4 3 75.00 4 3 75.00

โสตทักษะ 4 3 75.00 4 2 50.00 4 4 100.00

เคร่ืองเอก 4 4 100.00 4 2 50.00 4 4 100.00

รวมวงเล็ก 4 4 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00

บาสเกตบอล 2 2 100.00 - - - - - -

แบดมินตัน 2 2 100.00 - - - - - -

วอลเลยบอล 2 2 100.00 - - - - - -

กิจกรรมเขาจังหวะ 2 2 100.00 - - - - - -

สมรรถภาพทางกาย 2 2 100.00 - - - - - -

ศาสตรและศิลปกินสรางสุข 2 2 100.00 - - - - - -

การพากยกีฬา 2 2 100.00 - - - - - -

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 146 146 100.00 123 121 98.37 120 118 98.33

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 32 32 100.00 40 38 95.00 48 47 97.92

หนาที่พลเมือง 199 199 100.00 183 181 98.91 - - -

(เลือกเสรี) การส่ือสารภาษา

ฝร่ังเศส
12 11 91.67 2 2 100.00 - - -

(เลือกเสรี) ภาษาจีนและ

วัฒนธรรม
8 8 100.00 11 11 100.00 - - -

(เลือกเสรี) ภาษาญี่ปุนและ

วัฒนธรรม
15 15 100.00 11 11 100.00 - - -

(เลือกเสรี) เทคโนโลยีทาง

ดนตรี
4 3 75.00 - - - - - -

(เลือกเสรี) ดนตรีไทย 16 16 100.00 - - - - - -

(เลือกเสรี) การเขียนภาษาไทย 4 4 100.00 - - - - - -

(เลือกเสรี) ประวัติศาสตรอา

เซ่ียน
12 12 100.00 - - - - - -

(เลือกเสรี) เทคโนโลยีและการ

ถายภาพ
2 2 100.00 - - - - - -

(เลือกเสรี) ดนตรีและการ

สรางสรรค
- - - 4 2 50.00 - - -
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กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

(เลือกเสรี) การวาดภาพ

เหมือน
- - - 29 27 93.10 - - -

(เลือกเสรี) ประวัติศาสตร

การเมืองอเมริกา
- - - 22 22 100.00 - - -

(เลือกเสรี) คติชน - - - 21 21 100.00 - - -

(เลือกเสรี) ถายภาพ - - - 1 0 0.00 3 2 66.67

(เลือกเสรี) ดอกไม - - - 1 1 100.00 - - -

(เลือกเสรี) ศิลปะเพื่อชีวิต - - - 1 1 100.00 - - -

ธุรกิจเพ่ือสังคม - - - - - - 104 101 97.12

(เลือกเสรี) ทักษะชีวิต - - - - - - 4 2 50.00

(เลือกเสรี) ศิลปะประยุกต

เบื้องตน
- - - - - - 4 3 75.00

(เลือกเสรี) ชีวิตและการสื่อสาร - - - - - - 1 0 0.00

(เลือกเสรี) การบัญชีในครัว

เรือน
- - - - - - 1 0 0.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 197 176 89.34 173 159 91.91 176 131 74.43

คณิตศาสตร 145 145 100.00 117 115 98.29 120 118 98.33

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 84 80 95.24 92 62 67.39 104 87 83.65

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
197 185 93.91 173 166 95.95 176 141 80.11

ประวัติศาสตร - - - 173 167 96.53 176 153 86.93

สุขศึกษาและพลศึกษา 197 188 95.43 173 151 87.28 - - -

ศิลปะ 197 189 95.94 173 165 95.38 - - -

การงานอาชีพ 197 188 95.43 173 164 94.80 - - -

ภาษาตางประเทศ 197 188 95.43 173 165 95.38 176 152 86.36

คณิตศาสตร (เฉพาะแผนการ

เรียนคณิตศาสตร)
52 41 78.85 56 52 92.86 56 47 83.93

การออกแบบและเทคโนโลยี 197 185 93.91 173 157 90.75 - - -

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 197 177 89.85 173 159 91.91 175 116 66.29

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 4 197 150 76.14 173 158 91.33 175 168 96.00

ภาษาฝร่ังเศส 16 12 75.00 12 10 83.33 10 6 60.00

ภาษาฝร่ังเศสเสริมทักษะ 16 10 62.50 12 7 58.33 10 6 60.00

ภาษาจีน 15 14 93.33 25 24 96.00 26 26 100.00

ภาษาจีนเสริมทักษะ 15 14 93.33 25 24 96.00 26 25 96.15

ภาษาญี่ปุน 17 16 94.12 14 13 92.86 12 8 66.67

ภาษาญี่ปุนเสริมทักษะ 17 16 94.12 14 12 85.71 12 8 66.67

ทฤษฎีดนตรี 2 2 100.00 4 3 75.00 4 4 100.00

ประวัติศาสตรดนตรี 4 2 2 100.00 4 3 75.00 4 4 100.00

โสตทักษะ 2 2 100.00 4 2 50.00 4 4 100.00

เคร่ืองเอก 2 2 100.00 4 3 75.00 4 4 100.00

รวมวงเล็ก 2 2 100.00 4 3 75.00 4 4 100.00

บาสเกตบอล 2 2 100.00 - - - - - -
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กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

แบดมินตัน 2 2 100.00 - - - - - -

วอลเลยบอล 2 2 100.00 - - - - - -

กิจกรรมเขาจังหวะ 2 2 100.00 - - - - - -

สมรรถภาพทางกาย 2 2 100.00 - - - - - -

โภชนาการบุคคล 2 2 100.00 - - - - - -

เทคโนโลยีทางการศึกษา 2 2 100.00 - - - - - -

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 145 143 98.62 117 111 94.87 120 119 99.17

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 32 32 100.00 36 36 100.00 - - -

ฟสิกส 113 112 99.12 81 78 96.30 72 52 72.22

เคมี 113 111 98.23 81 79 97.53 72 70 97.22

ชีววิทยา 113 107 94.69 81 77 95.06 72 72 100.00

โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 113 113 100.00 81 71 87.65 72 69 95.83

หนาที่พลเมือง 197 197 100.00 173 169 97.69 - - -

(เลือกเสรี) การส่ือสารภาษา

ฝร่ังเศส
7 6 85.71 - - - 6 6 100.00

(เลือกเสรี) ภาษาจีนและ

วัฒนธรรม
6 5 83.33 16 16 100.00 10 9 90.00

(เลือกเสรี) ภาษาญี่ปุนและ

วัฒนธรรม
15 14 93.33 11 10 90.91 8 7 87.50

(เลือกเสรี) สงครามโลกและ

สงครามเย็น
25 24 96.00 - - - - - -

(เลือกเสรี) การละคร 2 2 100.00 - - - - - -

(เลือกเสรี) การเขียนภาษาไทย 10 9 90.00 - - - - - -

(เลือกเสรี) เทคโนโลยีและการ

ถายภาพ
2 2 100.00 - - - - - -

(เลือกเสรี) นาฏศิลปไทย 1, 2 17 17 100.00 - - - 17 16 94.12

(เลือกเสรี) การบรรเลงดนตรี

โดยปฏิภาณ
- - - 4 3 75.00 - - -

(เลือกเสรี) คติชน - - - 15 14 93.33 - - -
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กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

(เลือกเสรี) ถายภาพ - - - 1 1 100.00 3 3 100.00

(เลือกเสรี) ดอกไม - - - 1 1 100.00 - - -

(เลือกเสรี) ศิลปะเพื่อชีวิต - - - 1 1 100.00 - - -

(เลือกเสรี) ประวัติศาสตร

เอเชียตะวันออก
- - - 21 21 100.00 - - -

(เลือกเสรี) ดนตรีสากล - - - 9 7 77.78 - - -

(เลือกเสรี) พลังในการแสดง - - - 15 15 100.00 - - -

(เลือกเสรี) วงปพาทย - - - - - - 15 14 93.33

(เลือกเสรี) เทคนิคศิลปะ - - - - - - 18 14 77.78

(เลือกเสรี) การแสดงดนตรี - - - - - - 4 4 100.00

(เลือกเสรี) ดนตรีปฏิบัติ - - - - - - 3 2 66.67

(เลือกเสรี) คณิตศาสตรภาษา

อังกฤษ
- - - - - - 21 21 100.00

(เลือกเสรี) ทักษะชีวิต - - - - - - 4 3 75.00

(เลือกเสรี) ศิลปะประยุกต

เบื้องตน
- - - - - - 4 3 75.00

(เลือกเสรี) ทักษะการส่ือสาร 5 - - - - - - 1 1 100.00

(เลือกเสรี) ทักษะการส่ือสาร 6 - - - - - - 1 1 100.00

(เลือกเสรี) ชีวิตและการสื่อสาร - - - - - - 1 0 0.00

(เลือกเสรี) เทคนิคศิลปะ - - - - - - 1 0 0.00

(เลือกเสรี) ไทยศึกษา - - - - - - 1 0 0.00

(เลือกเสรี) พัฒนาทักษะการ

ออกกําลังกาย
- - - - - - 1 0 0.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 150

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 56.14 - - - - - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 49.44 - - - - - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไดจัดการประเมินพื้นฐานของผูเรียนภายในโรงเรียน

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 143

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเร่ือง - 72.79 - - - - - -

อานออกเสียง - 69.95 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไดจัดการประเมินพื้นฐานของผูเรียนภายในโรงเรียน
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 148

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 154

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
154.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
154.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
154.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
154.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
154.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
154.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 154.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 154.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 176

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 35.34 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 33.98 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.93 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 37.89 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 31.27 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 49.29 - - - - - -

มลายู - 37.04 - - - - - -

อาหรับ - 21.97 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 143 - - - - - - - - -

ป.2 149 - - - - - - - - -

ป.3 150 - - - - - - - - -

ป.4 150 - - - - - - - - -

ป.5 150 - - - - - - - - -

ป.6 148 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 153 - - - - - - - - -

ม.2 148 - - - - - - - - -

ม.3 154 - - - - - - - - -

ม.4 197 - - - - - - - - -

ม.5 173 - - - - - - - - -

ม.6 176 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

1. Mater Dei Learning Cycle เปนกระ

บวนการที่ครูเปนผูเอื้ออํานวยการเรียนรู

(facilitator) มากขึ้น สรางโอกาสให

นักเรียนลงมือปฎิบัติดวยการวางแผนงาน

เปนขั้นตอนมากขึ้น

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

2. Mater Dei Learning Cycle เปนกระ

บวนการที่ครูเปนผูเอื้ออํานวยการเรียนรู

(facilitator) มากขึ้น สรางโอกาสให

นักเรียนลงมือปฎิบัติดวยการวางแผนงาน

เปนขั้นตอนมากขึ้น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

3. Professional Learning Community

ผูบริหารและครูเรียนรูรวมกันแบงปน

ประสบการณซึ่งกันและกัน

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

4. Professional Learning Community

ผูบริหารและครูเรียนรูรวมกันแบงปน

ประสบการณซึ่งกันและกัน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. การหลอหลอมใหนักเรียนมีจิตอาสา รัก

และรับใชตามจิตตารมณเซอรเวียม
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ

6. การหลอหลอมใหนักเรียนมีจิตอาสา รัก

และรับใชตามจิตตารมณเซอรเวียม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

7. การใสใจดูแลโลกที่เราอาศัยอยูรวมกัน

ในการสรางความเปนโรงเรียนสีเขียว โดย

มีภารกิจหลักในการสรางทัศนคติ ความรู

และนิสัยดี ๆ ในการรักษโลกของเรา

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ

8. การใสใจดูแลโลกที่เราอาศัยอยูรวมกัน

ในการสรางความเปนโรงเรียนสีเขียว โดย

มีภารกิจหลักในการสรางทัศนคติ ความรู

และนิสัยดี ๆ ในการรักษโลกของเรา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ

9. ความมีสวนรวมของนักเรียนเกา และผู

ปกครองที่สงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเน่ือง

และสมํ่าเสมอ

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

10. ความมีสวนรวมของนักเรียนเกา และ

ผูปกครองที่สงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเน่ือง

และสมํ่าเสมอ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

1.ไดรับเกียรติบัตรรับรองการเขารวมกิจกรรมในโครงการ

ศึกษาพลาสติกฟุตปริ้นทและกลยุทธการลดขยะพลาสติก

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สมาคมจัดการของเสีย(ประเทศไทย) โดยไดรับการ

สนับสนุนจากโครงการสิ่งแวดลอมแหงองคการ

สหประชาชาติ

2564

2.ไดรับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืม
สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท UAE consultant 2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย

- The Association for Supervision and Curriculum Development
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 120

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 93.00 115 95.83
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 102

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 118

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 119

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 120

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 93.00 118 98.33
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 119

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 117

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 120

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 120

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 113

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 120

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 117

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 120

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 120

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 93.00 120 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 120
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 120

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 120

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 118

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 120

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 120

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 92.00 116 96.67
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 116

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 114

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 112

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 113

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 118

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 120

สรุปผลการประเมิน 97.71
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ในปการศึกษา 2564 สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19) ยังคงระบาด และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากมาตรการการปองกันการแพร

ระบาดของโรคอยางเครงครัด ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทําใหการจัดการเรียนการสอนตองปรับการเปดเรียนภาคเรียนที่ 1 เปนวันที่ 1

มิถุนายน 2564 ซ่ึงเปนการเรียนออนไลนทั้งภาคเรียน  และเปดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนตุลาคม โดยมีการเปดการเรียนใน 2 ลักษณะ คือ เรียนออนไลน และเรียนแบบไฮ

บริด ซ่ึงเปนการเรียนออนไซดสลับสัปดาหกับเรียนออนไลน จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 จากนั้นไดปรับไปเรียนออนไลนอีกครั้ง จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ไดจัดให

มีการเรียนการสอนในลักษณะเรียนออนไลน และเรียนออนไซดสลับสัปดาหอีกครั้ง จนจบภาคเรียนที่ 2 แตถึงแมจะติดสถานการณดังกลาวขางตน โรงเรียนก็ยังคงดําเนิน

การตามแผนปฏิบัติการที่วางไว แตก็มีบางกิจกรรมท่ีตองระงับเพื่อความปลอดภัย สําหรับงาน/โครงการและกิจกรรมที่ไดดําเนินการและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ในมาตรฐานที่ 1 นี้ไดแก
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1. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กดานรางกาย ใหแข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได ดังนั้นในรูปแบบของการ

เรียน Online ครูจึงจัดกิจกรรมประจําวันที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายที่เหมาะสมกับวัย โดยการจัดกิจกรรมมาออกกําลังกาย

กันเถิด ซ่ึงเด็กจะสลับกันมาเปนผูนําออกกําลังตามเลขท่ีวันละ 1 คน อีกทั้งครูยังสอดแทรกกิจกรรมโยคะ เบรนยิม และการเคลื่อนไหว

ประกอบเพลง เพ่ือสงเสริมสุขภาวะ  ตามวัย นอกจากนี้ครูยังไดมีการจัดประสบการณใหเด็กไดเกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยของ

ตนเองโดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19) ผานการสอน Online และกิจกรรมในหองเรียน รวม

ทั้งยังมีกิจกรรมที่สงเสริมการใชกลามเน้ือมัดใหญ และกลามเนื้อมัดเล็ก ในวิชาพลศึกษา และวิชานาฏศิลป อยางไรก็ตามจากการประเมินนํ้า

หนัก และสวนสูงของนักเรียน พบวา มีนักเรียนจํานวน 18 คนที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานแตไมมากนัก ซึ่งทางโรงเรียนไดใหขอมูลยอนกลับ

ไปยังผูปกครอง เพ่ือพัฒนาเด็ก ๆ ใหเติบโตสมสวนตามมาตรฐานของกรมอนามัยตอไป

2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กดานอารมณจิตใจ ใหสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณได ไมวาจะเปนอารมณเชิงบวกหรืออารมณเชิง

ลบ เชน อารมณสนุกสนาน เสียใจ ผิดหวัง โดยจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เชน เกม เพลง คําคลองจอง นิทาน กิจกรรมเคลื่อนไหวในรูป

แบบ Online และมีเคร่ืองเลนสนาม (ในชวงของการเรียนออนไซด) เพื่อใหเด็ก ๆไดผอนคลาย ราเริง แจมใส และมีความรูสึกสนุกสนานจาก

การรวมกิจกรรม และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19) กิจกรรมในหองเรียนจึงจัดในรูปแบบการ

เลนสวนตัว และทําความสะอาดของเลนหรือสื่อพัฒนาการเด็กทุกชนิดที่เด็กเลนเสร็จแลว กอนการเลนของเด็กคนถัดไปทุกครั้งตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด นอกจากน้ีครูยังมีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงตามหนวยการเรียนรู ซึ่งเมื่อไดทํากิจกรรมจนสําเร็จ

แลว จะมีการถายทอดเร่ืองราวของผลงานในการเรียนรู ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งนี้ครูไดสงเสริมความรับผิดชอบ และ การมี

วินัยในตนเองของเด็กดวยการสนับสนุนใหเด็กเตรียมความพรอมกอนเริ่มเรียน เชน การทํากิจวัตรประจําวันสวนตัวกอนเขาหองเรียน ในการ

ทํางานที่ไดรับมอบหมายของแตละกิจกรรมดวยการจัดเตรียมอุปกรณลวงหนา ซึ่งจะเปนชุดการเรียนรู (Learning Kid) ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียม

ให โดยแจงใหผูปกครองมารับที่โรงเรียน แตสําหรับผูปกครองที่ไมสะดวก ทางโรงเรียนจะสงไปใหทางไปษณีย นอกจากนี้ครูยังไดจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณใหเด็กไดแสดงอารมณสุนทรียผานการเรียนรูในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และพลศึกษา ทั้งทาง Online และ On site

ทําใหเด็ก ๆ ไดฝกการจัดการอารมณของตนเอง และรูบทบาทในการปฏิบัติตนตามขอตกลง เชน การผลัดการเปนผูนําในการออกกําลังกาย

ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดความมั่นใจ และกลาแสดงออก ทําทาทางประกอบเพลง จัดใหมีกิจกรรมเวทีของฉันที่เปดโอกาสใหเด็ก ๆ แสดงความ

สามารถตามความสนใจใหเพ่ือนไดชื่นชม รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณในวันไหวครู วันแมแหงชาติ และวัน

พอแหงชาติผานทาง Online นอกจากน้ีครูยังกระตุนใหเด็กแสดงออกอยางสรางสรรค ทั้งการรองเพลง ทองคําคลองจองตามหนวยการเรียน

อีกทั้งในการเรียนการสอน Online ครูเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดรวมสนทนาแสดงความคิดเห็น และตอบคําถาม มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความ

มั่นใจ กลาพูดกลาแสดงออก

3. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการดานสังคมและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โดยจัดประสบการณการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดมีปฏิสัมพันธ

ในช้ันเรียนจากการซักถามและตอบคําถาม ดวยการยกมือกอนแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามในขณะทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเด็กไดเรียนรู

ลําดับกอนหลังตามกติกาหรือขอตกลงใน ชั้นเรียน เปนการฝกความอดทนรอคอย พรอมรับฟงผูอื่น นอกจากนี้ยังจัดใหเด็ก ๆ เรียนรูจาก

ประสบการณตรงในการชวยเหลือตนเองผานกิจวัตรประจําวันอยางหลากหลาย เชน การลางมือ การสวมหนากากอนามัย และเพื่อสรางความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการเรียนรูการทิ้งหนากากอนามัยอยางถูกวิธี นอกจากรี้ยังมีการสงเสริมการสรางวินัยในตนเอง เชน

การเขาเรียนตรงเวลาและมีความรับผิดชอบในการสงงาน เมื่อเด็กมาโรงเรียนไดมีการฝกระเบียบวินัยในกิจวัตรประจําวัน เชน การเดินแถว การ

เวนระยะหาง การเลื่อนเกาอี้เขาใตโตะ เปนตน รวมทั้งสอดแทรกเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยการเรียนรู และจริยศึกษา ผานนิทาน

คุณธรรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมใหเด็กไดฝกมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การกลาวคําขอบคุณ และขอโทษ มารยาททางสังคมในการ

อยูรวมกับผูอ่ืนทั้งทาง Online และ Onsite นอกจากนี้เด็กไดเรียนรูวันสําคัญ รวมถึงการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม     ตามวัย

4. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการดานสติปญญาสื่อสารได โดยครูไดจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูดวยการเชิญชวนใหเด็ก ๆ สนทนา

โตตอบ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และจัดใหมีโครงการอนุบาลเรียนรูอยางสรางสรรค คนหาพรสวรรคในตนเอง เด็ก ๆสามารถ

บอกเลาใหเพื่อนๆไดรับทราบส่ิงตนเองสนใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สงเสริมการอาน “เปดหนังสือสูโลกจินตนาการ” โดยผานทางผูปกครอง

ในการสนับสนุนใหเด็ก ๆ เลือกหนังสือที่ตนเองสนใจ และนํามาแบงปนในชั้นเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีทักษะการคิดคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดวยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งตาง ๆรอบตัวเด็กๆ ใหเด็กเรียนรู

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโดยบูรณาการกับหนวยการเรียนรู ฝกหาความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ

ทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมกับวัย เชน การเปรียบเทียบ การเรียนรูจํานวน ตัวเลข เวลา การวัด รูปราง รูปทรงเรขาคณิต มิติสัมพันธ เปนตน

ทําใหเด็ก ๆสามารถบอกคุณลักษณะ คุณสมบัติของส่ิงของได เชน นิ่ม แข็ง ขรุขระ หนา บาง เย็น รอน ความเหมือน และความแตกตาง เชน

รูปทรง สี รูปภาพ จําแนกหมวดหมู เชน ส่ิงของ เครื่องใช สัตว ตนไม สิ่งมีชีวิต ส่ิงไมมีชีวิต และบอกความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากการ
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เรียนรูไดดวยตนเองอยางถูกตอง ชัดเจน และจัดกิจกรรมเรียนรูวิทยาศาสตรผานกิจกรรมการทดลอง รวมถึงครูจัดทําคลิปสั้นๆของทดลองเลี้ยง

ผีเส้ือ ที่นําไขผีเสื้อที่เกาะอยูตามตนไมในบานมาเลี้ยงเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผีเสื้อ เปนการกระตุนใหเด็ก ๆ อยากลงมือทํา นอกจากนี้ครู

ฝกใหเด็กสามารถคิดสรางสรรค ผานงานศิลปะท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย เชน วาดภาพ ระบายสี งานศิลปะฉีกปะ ปนแปงโดว หรือกิจกรรมี่

ถายทอดความคิดตามจินตนาการผานการเคล่ือนไหวของรางกายตามจินตนาการและอิสระ เปนตน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีครอบคลุม ดานวิชาการ ดานครูและบุคลากร    ดานขอมูลสารสนเทศ ดานสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรู

และดานระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง

  จากการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารจัดการการศึกษาพบวา ผูปกครองรอยละ 93.30 มีความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุด และมีความมั่นใจตอคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้

1. โรงเรียนจัดใหมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุน ครอบคลุมพัฒนาการรอบดาน โดยผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยเปนความรวมมือจากครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ เปน

รูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกิดการเตรียมความพรอม ไมเรงรัดดานวิชาการ แตเนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น และจัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูกระบวนการจัด
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ประสบการณการเรียนรู ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาผูบริหารสามารถอธิบายหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ความหมายของปรัชญา

แนวคิด จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยใหครูและผูปกครองรับทราบในการประชุมผูปกครอง และนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน พรอมใหความรูแกครูกอนนําไปใช

2. โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน โดยครูผูสอนที่มีคุณภาพผานการศึกษาดานปฐมวัยจํานวน 7 คน

ดานประถมศึกษาและความถนัด 4 คน ซึ่งทุกคนผานการอบรมทางดานการศึกษาปฐมวัย อัตราสวนระหวางครู : นักเรียน คิดเปน 1 : 11 ดัง

นั้นจึงมีจํานวนครูที่ดูแลและจัดการเรียนการสอน1ใหกับนักเรียนอนุบาลอยางเพียงพอ

3. โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ   โดยมีแผนงานพัฒนาบุคลากร ใหครูไดรับการอบรม ผานกิจกรรมวันศึกษา

พัฒนาครูภายในโรงเรียนที่จัดใหมีในทุกปการศึกษา ภาคเรียนละครั้ง นอกจากนี้ในปการศึกษา 2564 มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของครู

ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ ดานการจัดหลักสูตร การจัดประสบการณและการประเมินที่สงผลตอคุณภาพของเด็กผานทางโครงการครูอนุบาล

มืออาชีพ  สามารถปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการเรียนทั้งในแบบออนไลนและออนไซด มีความยืดหยุนใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีกิจกรรมเลาสูกันฟงท่ีสงเสริมใหครูทุกคนรวมแบงปนความรูที่ไดจากการอานหนังสือ บทความ หรืองานวิจัยที่เกี่ยว

กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเปนปจจุบันทันยุคสมัย มีกิจกรรมเรียนรูสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นจาก

ประเด็นที่สนใจของครูในทีมช้ัน เชน การจัดอบรมการสรางส่ือการเรียนรูอยางงายดวยโปรมแกรม Microsoft Power Point เพื่อใชทําสื่อการ

เรียนรูที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก

ครูมีทักษะในการประเมินพัฒนาการเด็ก จากการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล โดยใชเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลาย ครอบคลุม

พัฒนาการท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา มีการบันทึกผลการประเมินในสมุดประเมินพัฒนาการเด็กและสมุดประจําตัว

นักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สรุปผลการประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการประเมินใหผูปกครองไดรับทราบ ซึ่งในปการศึกษา

นี้ดวยสถานการณที่ไมเอ่ืออํานวยตอการพบปะพูดคุยโดยตรง การรายงานและการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงผานทางแชตทีม แตปฏิสัมพันธระหวางครูและผู

ปกครองยังคงเปนไปในทิศทางท่ีดี พรอมใหความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆตอไป

4. โรงเรียนมีแผนงานในการจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูใหเหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

หองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารเรียนมั่นคง ปลอดภัย สะอาด ตกแตงเปนสัดสวน รอบๆโรงเรียนมีบรรยากาศที่รมรื่น มีตนไมรอบบริเวณ

ทางเดิน มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน อาคารสถานที่ สนามเด็กเลน และเครื่องเลนสนามใหเหมาะสมกับวัย มีพื้นที่กวางขวางเพียงพอที่จะจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก ๆ อยางรอบดาน ในหองเรียนทุกหอง เด็ก ๆ จะมีพื้นที่ใชสอยสวนตัวในการจัดเก็บของใชใหเปนระเบียบ

เรียบรอย มีหองน้ําที่มีความปลอดภัย ซึ่งอยูใกลหองเรียนของนักเรียน  มีหองอาหารที่ใหนักเรียนรับประทานอาหารเปนสัดสวน สะอาด ถูก

สุขลักษณะ  มีหองพยาบาลที่รักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตนของเด็ก นอกจากน้ียังมีหองที่สงเสริมการเรียนรู เชน หองสมุด หองประกอบอาหาร

หอประชุม หองเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีระบบบํารุง ดูแล ตรวจสอบสภาพแวดลอมเพื่อการปรับปรุงซอมแซมอยูเสมอ  และเฉพาะอยางยิ่ง

ในปการศึกษาน้ี ไดเนนถึงความปลอดภัยจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19)ทางโรงเรียนจัดใหมีการดูแลเรื่อง

ของความสะอาดตลอดเวลา  รวมทั้งมีการติดต้ังเครื่องมือ / อุปกรณสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาโรงเรียน และมีการกําหนดเวลาสําหรับ

การวัดอุณหภูมิรางกายของนักเรียนกอนเขาหองเรียน  ยังคงเนนการเวนระยะหาง การใชหนากากอนามัย และใชเจลลางมือ เปนตน และเพิ่ม

ความปลอดภัยจากบุคคลภายนอกท่ีจะเขามาติดตอ ทางโรงเรียนจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในการคัดกรองผูเขามาติดตอกับทาง

โรงเรียนและมีกลองวงจรปดสําหรับเก็บขอมูลตามจุดตาง ๆ  เด็ก ๆ จึงสามารถใชพื้นที่ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีความสุขและ

ปลอดภัย

5. โรงเรียนบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู มีการพัฒนาระบบเน็ตเวิรคที่เชื่อมโยง

สัญญาณเครือขายของทุกอาคารเรียนแบบ fiber optic และมี Wifi ทุกพื้นที่ของอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ ความเร็วที่ 1Gbps./1Gbps.

ทั้ง inter และ Domestic เพ่ือใหมีความเสถียรมากขึ้น รองรับสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนในชวงของการสอนออนไลน ซึ่งในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบออนไลน จะเปนการจัดการเรียนการสอนโดยใชแพลตฟอรม Microsolf Teams โดยสอนสดประกอบ

Podcast ผาน Teams meeting ซ่ึงเปนการสื่อสารสองทิศทาง (Two-way communication) ทั้งนี้ฝายบริหารไดมีแผนรองรับเพื่อพัฒฒนา

การผลิดและใชส่ือของครู โดยจัดใหมีทีมงานจากฝายไอทีในการใหความรูอยางสมํ่าเสมอ และจากการนิเทศติดตาม พบวา ครูมีความรูความ

สามารถในการผลิตและใชส่ือในการจัดประสบการณ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการแบงปนเผยแพรการพัฒนาสื่อระหวางเพื่อนครูใดวยกัน

6. โรงเรียนใหความสําคัญในเร่ืองของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน มี

การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน และขอมูลสารสนเทศตาง ๆ อยางเปนระบบ สะดวกตอการคนหาเพื่อ

นํามาใชประโยชน ไดแก ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน ขอมูลดานบริหาร แนวทางการจัดการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ

Page 70 of 93



ไดแก หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ไดแก อาคารสถานที่

และหองปฏิบัติการ ทรัพยากรและ สิ่งอํานวยความสะดวก แหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผู

เกี่ยวของ และระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน ไดแก ผลการประเมินความ พึงพอใจของผูเกี่ยวของ และสรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย

ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปการศึกษา 2564  เปนตน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบติดตามขอมูล และผลการดําเนินงานของฝาย

เพ่ือนํามาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศและเผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของ ซ่ึงขอมูลดังกลาวขางตนไดมีการรวบรวมจัดทําเปนรูปเลมสารสนเทศ

(Year Book) เมื่อสิ้นปการศึกษา และเมื่อจบในแตละภาคเรียนจบปการศึกษา ฝายมาตรฐานคุณภาพ ไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจการ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนของผูเกี่ยวของ ประกอบดวยครู นักเรียน และผูปกครอง และสรุปผลการดําเนินการการจัดการศึกษาของทาง

โรงเรียนจากขอมูลของฝายตางๆ จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

(SAR) นําเสนอตอหนวยงานตนสังกัด (สช.) เพื่อสรุปวิเคราะห สังเคราะหผลการดําเนินงานและจัดสงรายงานการประเมินตนเองพรอมประเด็น

ตางไปยัง หนวยงานประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) ตอไป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 11

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 93.00 11 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 11

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 11

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 11

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 93.00 10 90.91
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 11

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 10

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 10

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 93.00 11 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 11

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 10

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 10

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 11

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
93.00 11 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 11
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 11

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 11

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 11

สรุปผลการประเมิน 97.73
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

โรงเรียนไดดําเนินการการจัดประสบการณเพ่ือตอบสนองการเรียนรูของเด็ก ๆ ในทุกมิติเต็มตามศักยภาพ   แมจะอยูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา

ไวรัส (COVID - 19) ครูพยายามประสานกับผูปกครองใหไดขอมูลเพื่อทําความรูจักเด็กเปนรายบุคคล และสรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง จากการเลน

และลงมือกระทําผานประสาทสัมผัส ขณะที่เรียนอยูท่ีบานโดยมีผูปกครองใหการสนับสนุน   รวมทั้งจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

วัย  มีการติดตามและประเมินพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ โดยดําเนินการดังนี้

1. 1. โรงเรียนจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ โดยมีการพัฒนาครูตามโครงการครูอนุบาลมืออาชีพ

มีกิจกรรมอบรมพัฒนาครู มีการนิเทศการจัดประสบการณโดยเพื่อนครูในระดับชั้นเดียวกันทั้งในหองเรียนและการจัดประสบการณออนไลน

ผานแพลทฟอรม Microsoft Teams อยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ีครูไดมีการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลและ

แนวทางในการจัดประสบการณใหกับเด็กตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช

2560 ไดเปนอยางดี อีกทั้งครูทุกคนมีสวนรวมในการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคตามวัยของเด็ก และนํามาออกแบบวางแผน

การจัดประสบการณเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการแบบองครวมผานกิจกรรมหลัก ๆ ไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสรี  กิจกรรมสรางสรรค 

และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยมีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกดานเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

2. โรงเรียนสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข โดยการจัดประสบการณใหเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมและ

เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีหลากหลายตามความสนใจของตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง

ผานการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแสดงออกอยางสรางสรรคจากกิจกรรมในแผนการจัดประสบการณตาม

แนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเนนใหเด็กไดเรียนรูผานการทํากิจกรรมที่หลากหลาย

เพ่ือมุงเนนใหเด็กรูจักการวางแผนในการทํางาน การเรียนรูที่จะเปดใจยอมรับสิ่งใหม และการคิดแกปญหา โดยคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของ

เด็ก ซึ่งครูเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)ในการจัดกิจกรรมใหแกเด็กทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนที่เนนการเรียนรูผานการเลน

อยางมีความสุข ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID – 19) จึงเปนโอกาสใหเด็กไดเรียนรูทักษะดาน

เทคโนโลยีจากประสบการณการเรียนรูจากบทเรียนออนไลน ถือเปนการเพิ่มพูนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยใหความสําคัญกับการ

พัฒนาเด็กอยางเปนองครวม ไดแก ดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ และสังคม

3. โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยหองเรียนของ เด็ก ๆ สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย

อากาศถายเท ปลอดภัย และแมจะอยูในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ   โคโรนาไวรัส (COVID – 19) ภายในหองเรียนยังคงจัดมุม

ประสบการณที่กระตุนความคิดของนักเรียน สอดคลองกับพัฒนาการตามวัย (มุมบล็อก  มุมหนังสือ มุมศิลปะ ฯลฯ ) แตปรับรูปแบบวิธีการใช

เปนรายบุคคล เปนการเวนระยะหางเพื่อความปลอดภัย หลังจากการใชจะทําความสะอาดอุปกรณทุกครั้งกอนที่เด็กคนถัดไปจะไดใช  นอกจาก

นี้ครูยังใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจและวิธีการเรียนรูของเด็ก โดยโรงเรียนจัดใหมีการอบรม เพิ่มพูนความรู

เกี่ยวกับโปรแกรมตาง ๆ เพ่ือใหครูพัฒนาตนเอง สามารถเลือกใชสื่อเทคโนโลยีในการผลิตสื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนไดมากขึ้น
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4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาการเด็กและสงเสริม

ทักษะตาง ๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับเด็ก โดยประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานเปนรายบุคคล จากการที่เด็กทํากิจกรรม และกิจวัตรประจํา

วัน ดวยเคร่ืองมือและวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกตพฤติกรรม ดูผลงาน สนทนา และสัมภาษณเพิ่มเติมจากผูปกครอง โดยรวบรวมขอมูล

ทั้งหมดมาวิเคราะห และบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ๆ ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา ลงในแบบ

บันทึกการวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก และแบบรายงานประจําตัว ซึ่งเปนเอกสารสําหรับใชในการสื่อสารระหวางครูและผู

ปกครอง เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลการจัดการศึกษาและนําผลจากการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด

ประสบการณ ตลอดจนนําไปพัฒนาเด็ก ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผานทางเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัย นอกจากน้ีครูไดนําผลจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ๆ ไปสรางงานวิจัยที่สามารถใชในการสงเสริม แกไข และ

พัฒนาเด็กใหมีศักยภาพที่เหมาะสมตอไป
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 1,891

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 92.00 1,833 96.93
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,822

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,805

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,884

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,819

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
92.00 1,866 98.68

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,884

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,829

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,884

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 92.00 1,748 92.44
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 1,885

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 1,610

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 92.00 1,851 97.88
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 1,884
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 1,818

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 92.00 1,891 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,891

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 92.00 1,820 96.25
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,891

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 1,748

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 92.00 1,867 98.73
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 1,867

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,867

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 92.00 1,872 99.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,891

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 1,853

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 92.00 1,760 93.07
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,760

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 92.00 1,780 94.13
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,674
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 1,885

สรุปผลการประเมิน 96.71
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ในปการศึกษา 2564 สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID – 19) ยังคงเกิดขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทําใหการจัดการเรียนการสอนตอง

ปรับการเปดเรียนเปนภาคเรียนที่ 1 เปนวันที่ 1 มิถุนายน โดยเปนการเรียนออนไลน  จนถึงเดือนตุลาคม มีการเปดการเรียนใน2 ลักษณะ คือ เรียนออนไลน และเรียนออน

ไซดสลับสัปดาห จนถึงวันท่ี 23 ธันวาคม และปรับไปเรียนออนไลน จนถึงเดือนกุมภาพันธไดจัดใหมีการสอนในลักษณะเรียนออนไลน และเรียนออนไซดสลับสัปดาห จน

จบภาคเรียนท่ี 2 แตถึงแมจะติดสถานการณดังกลาวขางตน โรงเรียนก็ยังคงดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว ยังคงจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนในการพัฒนานักเรียน

ดวยวิธีท่ีเหมาะสมกับสถานการณเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณ ครอบคลุมทุกมิติ มีการจัดหลักสูตรที่มุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะ

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 และเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)  มีการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียน ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Mater Dei Learning Cycle หรือ MDLC ควบคูกับการใชหลักการ See - Judge -

Act ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอยูบนมาตรฐานการศึกษาท่ีเหมาะสมตามชวงวัยและมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูและ

สื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่คงทน และเปนการพัฒนา

นักเรียนใหเปนผูท่ีสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดชีวิต ท้ังนี้โรงเรียนไดดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานดังตอไปน้ี

            1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                  โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียนสื่อสารและการคิดคํานวณตามเกณฑทุก

ระดับช้ัน  มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาไดสมวัย  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับที่นา

พอใจมาก แมวาจะตองเรียนรูและทํากิจกรรมตาง ๆ ผานการเรียนออนไลนหรือท่ีโรงเรียน หรือทั้งสองทางสลับกันไปในสถานการณการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นตลอดปการ

ศึกษา 2564 โดยมีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ รองรับการพัฒนาคุณภาพ ดังตอไปนี้  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระวิชาภาษาไทย ที่มุงพัฒนา

ดานการเขียนและนําเสนอผลงานเขียนรอยแกวของนักเรียน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  พัฒนาทักษะการเรียนรูคณิตศาสตรบนพื้นฐานของความรัก เมตตาและ

เปนหนึ่งเดียวกัน ท่ีมุงพัฒนาทักษะการคํานวณอยางตอเนื่องและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนยี 

พัฒนาการเรียนการสอนท่ีสรางนักคิดเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ รวมถึงพัฒนาทักษะการใช ICT อยางสรางสรรคดวยการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและโคด

ดิ้ง  กลุมสาระการเรียนรู    สุขศึกษา พลศึกษา ปรับการเรียนการสอนโดยเนนทักษะชีวิตและสรางความมีสวนรวมรับผิดชอบดานสุขภาพที่แข็งแรงและสุขอนามัยที่ดีและ

ปรับกระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใชทักษะการเคลื่อนไหวแบบตอเนื่องและเนนทักษะเฉพาะประเภทกีฬา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  พัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนสาระความรูวิชาการงานอาชีพใหเหมาะสมตามสถานการณ ไดแก การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับมารยาทสากลบนโตะอาหารและจัด

workshop การงาน และมีการสราง Rubric ในการประเมินงาน   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศิลปะที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ดวย

การติดตาม ประเมินคุณภาพใชหลักสูตรวิชาศิลปะ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประกอบดวยภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน พัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความเปนเลิศแกผูเรียน หรือ Aiming towards Excellence  และจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการใชภาษาสื่อสารบนพื้น

ฐานของความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษา หรือ Language & Culture  โดยฝายวิชาการจัดโครงการกระบวนการ MDLC นําสูการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ

เพ่ือใหทุกกลุมสาระฯมีการแบงปนแผนการสอนแบบ MDLC ท่ีมีคุณภาพในการประชุมกลุมสาระฯ  และมีทีมนิเทศการสอนของโรงเรียนเขาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการ

สอนของครูทุกคน  ทุกกลุมสาระฯที่มีการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเรียน จะมีการแบงปน ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการออกขอสอบที่มีคุณภาพและมีการแบง

ปนงานดานวิชาการของกลุมสาระฯ ในการประชุมฝายวิชาการของโรงเรียน และจัดโครงการการบูรณาการระหวางกลุมสาระฯ ในแตละระดับชั้นโดยศึกษาเน้ือหาใน

หลักสูตรของแตละกลุมสาระฯในระดับชั้นเพื่อต้ังประเด็นหัวขอในการบูรณาการและวางแผนงานรวมกัน ลดความซํ้าซอนของงานดวยการบูรณาการระหวางกลุมสาระฯ

และในระดับชั้นเรียน  นอกจากนี้ฝายวิชาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา จัดใหมีโครงการสรางโอกาสในแผนการเรียนพลศึกษาและภาษาเพื่อการ

สื่อสาร โดยจัดทําหลักสูตรเฉพาะกลุมใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ โดยคัดเลือกผูเขาเรียนในแผนการเรียนพลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับปการ

ศึกษา 2564  ติดตามการจัดการเรียนรูจากแผนการจัดการเรียนรูของครูผานการนิเทศการสอน  และสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองตอแผนการเรียน

พลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสาร ในสวนของฝายกิจการนักเรียนไดจัดโครงการเพื่อใหเกิด Reflectionในการจัดกิจกรรมโดยคุณครูฝายกิจการนักเรียน หัวหนาชวงชั้น
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หัวหนาระดับ ทบทวนวิธีการReflection โดยการใชคําถามตามหลัก 6E (EMPATHY & EMPOWERMENT, EXPERTISE & ENTHUSIASM, ENGAGEMENT &

EXCELLENCE)  กําหนดชวงเวลาท่ีแนนอนในการบันทึก Reflection  ซึ่งครูในฝายกิจการนักเรียนติดตามการบันทึก Reflection อยางสมํ่าเสมอ และเพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิต  ฝายบริหารไดสนับสนุนใหครูเปนแบบอยางของการรักการอานโดยจัดโครงการ “อาน”เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยทําการสํารวจและเพิ่มปริมาณหนังสือที่นาสนใจ

ในหองสมุด และมีการนําเสนอหนังสือท่ีนาสนใจใหนักเรียนไดเลือกอาน และใหนักเรียนเขียนไตรตรองลงในบันทึกการอาน นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับนักเรียนที่

ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษรวมกับครูแนะแนว  จัดโครงการการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองนักเรียนเปนรายกรณี ดวยกิจกรรม My Unique

Strengths  และกิจกรรมปรับพ้ืนฐานการเรียนวิชาการ  รวมท้ังโครงการการเปนที่ปรึกษาที่นักเรียนไววางใจ สรางความภาคภูมิใจ ความมั่นใจละเห็นคุณคาของตนเอง

            1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดปการศึกษา 2564 นี้ แมตองเผชิญกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID -19) โรงเรียนมาแตรเดอี

วิทยาลัยยังคงมุงมั่นในการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  กลาวคือ มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฏหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคมโดยเฉพาะจิตตารมณเซอรเวียม หรือขาฯ จะรับใช อันเปนจุดรวมของความมุงหวังที่โรงเรียนมีตอศิษยทุกคน คือ ตองการปลูกฝงใหศิษยพัฒนา

ตนเองเต็มศักยภาพเพื่อเปนมนุษยที่สมบูรณไมมีความเห็นแกตัว พรอมท่ีจะรับใชเพื่อนมนุษยตามสถานภาพที่สามารถจะกระทําได เปนผูมีความกลาหาญที่จะเลือกทําสิ่งที่

ดี ที่เปนประโยชนตอสังคม ต้ังแตสังคมเล็ก ๆ ท่ีบาน และขยายกวางออกไป และมีความสามารถโนมนาวคนอื่นใหรวมทําสิ่งที่ดีดวย  และมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและ

ความเปนไทย เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกันของทุกคน มีจุดยืนที่ชัดเจนในความถูกตองและเปนธรรม ยอมรับในความแตกตางหลากหลายในความคิด

และการปฏิบัติ เปนผูฟงท่ีฟงดวยใจ มีความสุภาพ  ออนนอมถอมตนในการแสดงตนและการสื่อสารดวยคําพูดและลายลักษณอักษร มีความมุงมั่น พากเพียร ไมทอถอย  มี

Growth Mindset ไมยึดอยูกับอัตตาของตนเอง และมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมที่สามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับ ดังตอไปนี้  ฝายกิจการนักเรียนจัด โครงการเพิ่มคุณภาพงานเซอรเวียมเพื่อสงเสริมนักเรียนมาแตรเดอีใหมีสวนรวมอยางแข็งขันในโลก

โดยทบทวนความเขาใจและติดตามกิจกรรมตาง ๆ ของงานเซอรเวียมในที่ประชุมกรรมการเพื่อเผยแพรขอมูลไปยังครูทุกคนและสงเสริมใหนักเรียนไตรตรองอยางลึกซึ้ง

หลังจากปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห  โครงบูรณาการการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับหัวขอรณรงคประจําป โดยหลังจากจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญ

ของชาติและของโรงเรียนแลว  มีการประเมินสรุปผลแบบ continue – start – stop แลวรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหที่ประชุมรับทราบ ฝายจิตตาภิบาล ซึ่งรับผิด

ชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาและคริสตศาสนา จัดโครงการสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันในโลกดวยกระบวนการสอนจริยศึกษา โดยครูมีการวางแผน

การสอน สรางกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น ไตรตรอง และเขียนบรรยายการไตรตรองของตน ดวยการกําหนดหัวขอที่เหมาะสมโดยเนน  Social and

Emotional Learningและ Global Compact on Education และจัดโครงการGlobal Compact on Education  ซึ่งหัวขอความยุติธรรม สันติภาพ และ ภราดรภาพ

จะปรากฎในการสอนจริยศึกษา โครงการคําสอนและกิจกรรมคาทอลิกนํานักเรียนสูการภาวนาและอานพระคัมภีร ซึ่งจัดกิจกรรมพบพระในคําภาวนาและเพิ่มพูนชีวิตจิต

ดวยการอานพระคัมภีร ฝายวิชาการจัดโครงการสรางความมีจุดยืนในความซื่อสัตยสุจริตในการสอบ และความรับผิดชอบงานดวยตนเอง นักเรียนจะไดรับการฝกใหอางอิง

อยางถูกตองตามแนวทางที่โรงเรียนกําหนด ไมมีปญหา Plagiarism โดยมีครูเปนแบบอยางในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลทั้งในใบความรู ใบงาน และสื่อการสอน  ใน

การสอบยอย ๆ ของบางรายวิชา ครูจะใชวิธีการในทางบวกในการสรางความตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย เพื่อปองกันมิใหนักเรียนทุจริต นอกจากน้ี

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยกิจกรรมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใชใน

ชีวิตประจําวันและกิจกรรมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมของทุกระดับชั้น  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  จัดโครงการเพลงพระ

ราชนิพนธอันเปนอมตะ โดยเผยแพรบทเพลงพระราชนิพนธในช้ันเรียนและในกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ของโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  จัดกิจกรรมหองเรียน

สะอาดตา พัฒนาส่ิงแวดลอม และงานแนะแนว  จัดโครงการฉันเลือกเพราะฉันรูและชอบ  มีกิจกรรม I have growth mindset (ป.1-ป.6) และกิจกรรม My Map (ม.1-

ม.6) ซึ่งสงเสริมใหนักเรียนรูจักตนเองและวางแผนชีวิตของตนเอง  และโครงการพัฒนา EQ และทักษะการอยูรวมกับผูอื่น โดยจัดกิจกรรม Keep Going, Keep Growing

(ประถม)  กิจกรรมTrial and Error (มัธยม) และกิจกรรมจากประถมสูมัธยม (ป.6 ขึ้น ม.1)
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยมีการกระบวนการบริหารและการจัดการที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรครู และผูที่เกี่ยวของ ไดแก สมาคมนัก

เรียนเกาฯ สมาคมผูปกครองและครูฯ ผานโครงการชุมชนรวมพัฒนาโรงเรียน โดยจัด SWOT Analysis กับกลุมนักวิชาการ เพื่อรวมกัน

วิเคราะหส่ิงที่เปนจุดแข็งและจุดออน สภาพท่ีเปนโอกาสและอุปสรรคตอการจัดการศึกษา มาเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปา

หมาย และยุทธศาสตร สําหรับจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการ

ศึกษาชาติ นโยบายที่เปนจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานตนสังกัด และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยกําหนดในแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาโรงเรียนปการศึกษา 2561 - 2565 ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และสื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวน

ของกับโรงเรียนรับทราบและถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และมีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร ตอ

สาธารณะชนผานเว็บไซตโรงเรียน และวารสาร MD News นอกจากนั้นโรงเรียนยังไดกําหนดใหมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร

ผานงาน โครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 

2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีการนําแผนไป

ปฏิบัติ  ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่องดวยวัฐจักรเดมิ่ง ซึ่งประกอบดวย การวางแผนงาน (PLAN) การ

ลงมือปฏิบัติ (DO) การตรวจสอบ (CHECK) และการปรับปรุงงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย (ACT) ควบคูกับกระบวนการงาย ๆ คือ 

Continue - Start – Stop ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน
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3. โรงเรียนดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย โดยกําหนดหลักสูตรสถาน

ศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียนสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและสังคม โดยแตละปครู

แตละกลุมสาระฯจะมีการประเมินการใชหลักสูตร และติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดําเนินการ

ใหทันตอการเปล่ียนแปลง และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง ดังจะเห็นจากโครงการพัฒนาและ

ปรับหลักสูตรของกลุมสาระตาง ๆ

4. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เปนการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการควบคูกับ

การพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู ผานทางโครงการและกิจกรรมตางๆ ไดแก โครงการ Professional Development for Professional

Teachers ซ่ึงเปนการอบรมครูทั้งทางจิตวิญญาณ วัฒนธรรมองคกรและทางวิชาการ โครงการสงเสริมอัตลักษณครูมาแตรเดอี ดวยการสราง

คูมือครูตามอัตลักษณครูอุรสุลิน  โครงการระบบนิเทศในมิติการเปนครูอุรสุลินโดยการวางแผนงาน การระดมความคิดในการพัฒนาและติดตาม

การนิเทศการสอนเพ่ือการพัฒนา โครงการปรับปรุงคูมือครู โครงการสรางครูผูนํารุนใหม ดวยกิจกรรม Cultivate School Culture  โครงการ

สรางความชัดเจน และความมั่นใจในการรับหนาที่ของบุคลากรในทีมบริหารที่เขามาใหม โดยระบบบริหารงานของโรงเรียนมีความมั่นคงตอ

เน่ืองเพราะมีผูเขามามีสวนรวมรับรูและสืบทอดงานโครงการพัฒนาทักษะครูในการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาครูที่จําเปนตองใชคอมพิวเตอรให

ใชไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัวยิ่งขึ้น และโครงการคลินิก ICT ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม IT Device พรอมใชงาน  การสรางระบบเชื่อม

โยงขอมูล   New normal to new teachers และ Active directory management  โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานศิลปะ โครงการครู

ICT ผูนําแหงการเปล่ียนแปลง โดยจัดกิจกรรมครู ICT Pro-active และครู ICT เขารับการอบรมแลกเปลี่ยนทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เปนตน

5. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โดยมีการกําหนดแผนงานการจัดสภาพแวดลอม

และการปรับภูมิทัศนที่คํานึงถึงประโยชนใชสอย และความปลอดภัยเปนหลัก โดยมีโครงการจัดภูมิทัศนเพื่อการเรียนรูใหม (Reinventing the

Learning Landscape of Mater Dei) รองรับ มีการ วางแผนการระดมทุนอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการ

เงินและการบัญชี ดวยการสรางระบบการบริหารการเงินโดยรับฟงคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ มาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษาสง

ผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน และเพื่อปองกันความไมแนนอนที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปจจัยภายในและภายนอกซึ่ง

สามารถสงผลกระทบตอองคกรทั้งทางบวกและทางลบได โรงเรียนจึงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับมิใหกระทบตอเปาหมายที่กํา

หนดไว นอกจากนี้โรงเรียนยังใหความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่         สีเขียวภายในโรงเรียน เพื่อใหมีบรรยากาศของความสดชื่น และรมรื่น

พรอมทั้งสนับสนุนใหมีโครงการดูแลรักษาโลก บานที่เราอาศัยอยูรวมกัน โดยผูแทนครูและสภานักเรียนนําหัวขอรณรงคการดูแลสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียนมาประชาสัมพันธและดําเนินการอยางแข็งขัน  ผูแทนครูและสภานักเรียนรณรงคอยางตอเนื่องและดําเนินการลดการใช

พลาสติกและนําเขามาในโรงเรียน ตลอดจนติดตามขอมูลการใชน้ําประปา ไฟฟาและการจัดการขยะของโรงเรียน  และมีโครงการเพิ่มคุณภาพ

ในงาน Green Office เพ่ือสรางความมีสวนรวมของคณะครูและบุคลากรในองคความรูและภาคปฏิบัติของการมีสวนรวมในการดูแลรักษาโลก

ที่เราอาศัยอยูรวมกัน

6. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  มีการแตงตั้งบุคลากรทําหนาที่รับผิดชอบภาระ

งาน กิจกรรม โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะชวยขับเคลื่อนคุณภาพดานการศึกษาของโรงเรียนอยางชัดเจน มีระบบเครือขายภายใน

โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาระบบเน็ตเวิรคที่เชื่อมโยงสัญญาณเครือขายของทุกอาคารเรียนแบบ fiber optic และมี Wifi ทุก

พ้ืนที่ของอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ ความเร็วท่ี 1Gbps./1Gbps. ท้ัง Inter และ Domestic เพื่อใหมีความเสถียรมากขึ้น รองรับการ

จัด           การเรียนการสอนในชวงของการสอนออนไลน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบออนไลน จะเปนการจัดการเรียน

การสอนโดยใชแพลตฟอรม Microsolf Teams เปนการสอนสดประกอบ Podcast ผาน Teams meeting ซึ่งเปนการสื่อสารสองทิศทาง

(Two-way communication) ทั้งนี้ฝายบริหารไดมีแผนรองรับเพื่อพัฒนาการผลิตและใชสื่อของครู โดยจัดใหมีทีมงานจากฝายไอทีในการให

ความรูอยางสมํ่าเสมอ และจากการนิเทศติดตาม พบวา ครูมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

การแบงปนเผยแพรการพัฒนาสื่อระหวางเพื่อนครูใดวยกัน นอกจากนี้ ฝาย IT ยังมีการติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

นําไปปรับพัฒนาใหการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนตอไป
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 130

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 92.00 129 99.23 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 130

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 130

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 130

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 130

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 123

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 92.00 128 98.46 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 130

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 124

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 130

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 92.00 126 96.92 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 130

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 121

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 92.00 126 96.92 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 130

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 130

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 122

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 122

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 92.00 126 96.92 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
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หมาย/

รอยละ
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เกณฑที่โรงเรียน
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ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 130

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 121

สรุปผลการประเมิน 97.69 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนนวัตกรรมที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน คือ Mater Dei Learning Cycle

หรือ MDLC เปนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และทบทวนตนเองดวยกระบวนการ reflection ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได   มีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีการบริหารจัดการผูเรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  โดยมีการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาผู

เรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ

เรียนรู และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง แตละกลุมสาระการเรียนรูจะทําการวิเคราะหหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน แนวการ

ประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงเปนการประเมินผลที่หลากหลาย เนนการประเมินตามสภาพจริง และจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัด

กิจกรรมไดจริง เหมาะสมตามธรรมชาติวิชาของแตละกลุมสาระฯ โดยเนนการตั้งประเด็นคําถามชวนใหนักเรียนคิดในขณะเรียน (Active

Learning) เริ่มจากคําถามงาย ๆใกลตัวนักเรียนซ่ึงจะชวยใหนักเรียนนําตัวเองเขาไปเชื่อมโยงกับเหตุการณเหลานั้นไปสูการตั้งคําถามที่เจาะลึก

ที่ตองหาความสัมพันธเชิงเหตุผลมาอธิบาย นอกจากน้ีกลุมสาระตาง ๆ ยังมีโครงการฝกทักษะและพัฒนาการคิด วินิจฉัยและไตรตรองกอนที่จะ

ตัดสินใจและลงมือกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ใหนักเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน ดังเชน กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนยี พัฒนาทักษะการใช ICT อยางสรางสรรคดวยการเรียนรูสูการออกแบบทางเทคโนโลยีและการเปนพลเมือง

ดิจิทัล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ เพิ่มงานชางในรูปแบบ DIY ที่เกิดจากแนวคิดที่นักเรียนสรางสรรคขึ้นตามจินตนาการและความสนใจ

และเพ่ิมงานเกษตรซ่ึงนําสูการปฏิบัติจริงท่ีบานได เปนตน 

2. โรงเรียนสงเสริมใหครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชาจะมีการระบุ

การใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู และในสถานการณปจจุบัน การจัดการเรียนการ

สอนเปนแบบออนไลน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ครูจึงไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนที่ครูในอนาคตควรมี (E-Teacher)

นั่นคือ ทักษะในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน ผานโครงการตาง ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาครูสังคมฯ สูการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนาดาน IT และเสริมความรูและประสบการณครูสังคมศึกษาฯ  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   จัดโครงการครูคณิตศาสตรมืออาชีพ โดยจัดอบรมและพัฒนาทักษะ เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู

และส่ือการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูในกลุมสาระและสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางเปนระบบและประเมินและ

พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จัดโครงการครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจาของชุมชนแหง

การเรียนรู  โดยออกแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ  สรางคูหูครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมีกิจกรรมครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นําสมัย เปนตน ทําใหครูสามารถบูรณาการ IT เขากับการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม จัดทําสื่อการสอนออนไลน รวมทั้งเรียนรูการ

ใชประโยชนจาก Platform ตาง ๆ นอกจากน้ีครูใชเทคโนโลยีกระตุนความสนใจของนักเรียนผานโปรแกรม Kahood ซึ่งเปนเครื่องมือประเภท
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การตอบคําถามในหองเรียน สรางความต่ืนเตนในการเรียนการสอน โดยใชการจับเวลาเปนตัวขับเคลื่อนคําถาม นอกจากนี้ครูยังใชเทคโนโลยีใน

การ เปนการสรางโอกาสใหนักเรียนไดใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และนําเสนองานผานจากสื่อที่สนใจอยางหลากหลาย

3. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนใชทักษะ

กระบวนการสรางความรูดวยตนเองและสามารถถายโอนความรู นําความรูไปใชได โดยมีครูทําหนาที่เปน “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู”

(Facilitator) คอยกระตุน ใหกําลังใจนักเรียน เพื่อใหประสบความสําเร็จในการทํางาน นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทํางาน

สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน ครูจะเปนผู

สรางบรรยากาศในช้ันเรียนเพ่ือสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน มีการตั้งคําถาม พูดคุย ทําความเขาใจ เปนมิตร ยอมรับ ใหความ

ชวยเหลือ จะทําใหนักเรียนเกิดความสบายใจ ไววางใจครู รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน และจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย ใหเหมาะสม

กับนักเรียน มีการเสริมแรงใหกับนักเรียนอยางเหมาะสม เพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก นักเรียนมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน มีสวนรวมในการเสนอ - รับฟงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การถาม-ตอบ การลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรม ตลอดจนการเลนเกม เปนตน ครูมีการจัดการเรียนรูที่ใชบริหารชั้นเรียนอยางเปนระบบ พรอมใหคําปรึกษาและแนะนําการ

เรียนใหกับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ ใสใจดูแลและชวยเหลือผูเรียนที่ไมสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนพรอมกับเพื่อนใน

หองไดทัน ไมใหใครคนใดถูกทอดทิ้ง (No Child Left Behind)เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุขและมีสวนรวมไดลงมือ

ปฏิบัติงานจริง สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนเปนขั้นตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ดวยวิธีที่หลากหลาย แมจะอยูในชวงของสถานการณที่ยังไมปกติ การประเมินยังคงไวซึ่ง 2 ลักษณะ

คือ การประเมินผลระหวางเรียน และการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน แตเปนการประเมินที่ยืดหยุน เนนการประเมินพัฒนาการของนักเรียน

ดวยการปรับเปลี่ยนวิธีประเมิน ลดการสอบและใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการมอบหมายงานในรูปของใบงาน ชิ้นงาน หรือการ

ปฏิบัติงาน และประเมินจากรองรอยของงานที่นักเรียนทําจากที่บานและสงงานผานมาทางออนไลน ดวยการสงเปนภาพถายของงานที่ทํา หรือ

สงเปนชิ้นงาน เอกสารใบงาน (Paper) เมื่อนักเรียนมาเรียนออนไซด อยางไรก็ตามแมรูปแบบการประเมินจะลดการสอบ แตการสอบปลายภาค

ยังจําเปนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนในระดับชั้นอื่นๆ ไดปรับเปลี่ยนการสอบปลายภาคเรียนเปนการเก็บ

คะแนนประเมินสภาพจริงและการทดสอบยอย เมื่อดําเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนแลว ในแตละภาคเรียนโรงเรียนจัดใหมีการรายงานผล

การเรียนใหแกนักเรียนและผูปกครองรับทราบ 2 ระยะ คือ รายงานผลกลางภาคเรียน และรายงานผลปลายภาคเรียนผานทางออนไลน

เปนการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูของตนเอง สอบถามขอของใจ พรอมทั้งนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองโดยสงขอมูลยอนกลับมายังครูผูสอน เพื่อรวมกันพัฒนาการ

เรียนรูของนักเรียน นอกจากนี้ ผลของการประเมินการเรียนรู ฝายวิชาการไดกําหนดใหครูทํางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โดยรวมกันกําหนดหัวของานวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนควบคูกับการสอนออนไซต เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนักเรียนตอไป

5. โรงเรียนตระหนักดีวาการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู เปนกระบวนการสําคัญ โดยฝาย

วิชาการไดวางแผนการดําเนินการผานแผนงานนิเทศการเรียนการสอน ท่ีครูทุกคนจะไดรับการนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง จากผูบริหาร หัวหนา

กลุมสาระฯ หรือเพื่อนครูดวยกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการนิเทศระหวางผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศอยางเปนกัลยาณมิตร

ทั้งกอนและหลังการนิเทศ มีโครงการตาง ๆ รองรับ เชน โครงการระบบนิเทศในมิติการเปนครูอุรสุลิน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ผานการนําเสนอ Best practice ของครูในกลุมสาระฯ ตาง ๆ และกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพครู (PLC) (Professional

Learning Community) ) ซ่ึงมีโครงการรองรับ เชน โครงการครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจาของชุมชนแหงการเรียนรู โครงการ

Professional Development for Professional Teachers โครงการ World Language Teaching Professionals โดยจัดกิจกรรม New

Teachers Orientation Initiation period check list, Professional Sharing,  Professional Collaboration และ Workshops for

Teachers และโครงการครูคณิตศาสตรมืออาชีพ เปนตน อีกทั้งยังเปดโอกาสใหมีประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดย

นักเรียน ซึ่งครูผูสอนจะไดรับขอมูลสะทอนกลับ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ

ของนักเรียน ชุมชมและทองถิ่น
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็ก ๆ มีลักษณะเฉพาะของความเปนอนุบาลมาแตรเดอี มีความราเริง เบิกบาน มีวินัย กิ ริยามารยาทงดงาม และมีความสุขที่ไดมาโรงเรียน 2. เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจ

ในการเรียนรูของตนเอง สามารถใชเคร่ืองมือขั้นพื้นฐานในการเรียนรูออนไลนไดดวยตนเอง เชน เปด-ปดกลอง/ไมโครโฟน หรือสงสติกเกอร 3. เด็ก ๆ สนทนาโตตอบและ

เลาเร่ืองใหผูอ่ืนเขาใจ รูจักต้ังคําถามและแสวงหาคําตอบ สามารถถายทอดความคิดของตนเองและรับฟงผูอื่นได มีทักษะกระบวนการคิด สามารถสรางสรรคผลงานตาม

ความคิดและจินตนาการในการเรียนรู เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหว การแสดงทาทาง ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารมีความเขาใจในปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงใหความสําคัญในการสรางรากฐานที่มั่นคงในระดับปฐมวัย มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

ออนไลนอยางสมํ่าเสมอผาน Microsoft Teams 2. โรงเรียนใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ดังน้ันครูในระดับปฐมวัยจึงไดรับโอกาสในการสรางทักษะและพัฒนาตนเอง

เพ่ือการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีเอกภาพอยูในทิศทางเดียวกัน คํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอนักเรียน สรางพื้นฐานที่มั่นคงในการเรียนรูใหเด็ก ๆ สามารถพัฒนาตอไป

ไดอยางยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ. 2561 - 2565) กํากับ 3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งดวยการใหคําแนะนํา

การเปนวิทยากร 4. โรงเรียนใหความสําคัญกับมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19) เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนสามารถดําเนินไปไดดวยความปลอดภัย

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูมีความรู ความสามารถ เขาใจธรรมชาติและความตองการของเด็ก สามารถปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่สนใจ

เหมาะสมกับสถานการณ 2. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ใหขอมูลปอนกลับ และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ

พัฒนาการเด็ก 3. ครูมีความอดทน มุงมั่นในการทํางานและพัฒนาตนเอง เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 4. ครูใหความรวมมือกับพอแมผูปกครองเด็ก สรางความ

สัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน และยินดีใหความชวยเหลือแนะนํา เพื่อรวมกันในการพัฒนาเด็ก 5. ครูทํางานเปนทีม และมีเอกภาพในการทํางาน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับดีเยี่ยม 2. ความกาวหนาของนักเรียนในการใชภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูดและเขียนเรียง

ความภาษาอังกฤษไดอยางมีคุณภาพ 3. นักเรียนพัฒนาความมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบ ท้ังในการเขาเรียน การคนควาขอมูล ทบทวนบทเรียน และการทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย ในการเรียนออนไลน 4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสวนรวมและพรอมรับใชสังคม 5. นักเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรูและการสื่อสารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 6. นักเรียนรวมสรางสรรคงานตาง ๆ ในรูปแบบใหม ๆ พรอมที่จะยืดหยุน ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ 7. นักเรียน

มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานเปนทีมบนพื้นฐานของการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง 8. นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงออกอยางเหมาะสม

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารมีการบริหารและการจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมเนนกระบวนการทํางานที่มีการทบทวนตนเองอยางสมํ่าเสมอ

ดวยกระบวนการงาย ๆ ของ Continue - Start - Stop 2. ความมีสวนรวมอยางแข็งขันของผูท่ีเก่ียวของที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน ท้ังดวยการติดตาม ใหคําแนะนําและ การเปนวิทยากร 4. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู Online, Onsite และ Hybrid ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอนอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ใหความใสใจผูเรียนเปนรายบุคคล และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยจัดการเรียนรูดวย นวัตกรรมของโรงเรียน คือ การสอนแบบ MDLC (Mater Dei Learning Cycle) ที่เนนใหนักเรียนไดเรียนรู จากการปฏิบัติ

จริงดวยวิธีท่ีหลากหลาย และสามารถไตรตรองสรุปสิ่งท่ีไดจากการเรียนรู 2. ครูเรียนรูพัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีในการสรางสรรคจัดกิจกรรมการเรียนรู

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การติดตอสื่อสาร และติดตามนักเรียนอยางใกลลชิด 3. ครูใชวิธีการวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลายเพื่อใหสามารถติดตามพัฒนาการเรียนรู

ของนักเรียน อีกทั้งตรงตามบริบทการเรียนที่หลากหลายของนักเรียน 4. ครูทํางานรวมกับฝายบริหารและฝายแนะแนวในกรณีที่ผูเรียนจําเปนตองไดรับการเอาใจดูแลพิเศษ

แตกตางจากผูอื่น

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็ก ๆ ควรไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย โดยเฉพาะทักษะการเคลื่อนไหวรางกายและการเลนกลางแจงใหเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนออนไลน 2. เด็ก ๆ ควรเพิ่มการ

เรียนรูทักษะทางสังคม การปรับตัวในการอยูรวมกับเพ่ือน การรูจักอดทนรอคอย และการแกปญหา
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กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ปรับการดําเนินงานใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทท่ีแตกตางกันเปนรายบุคคล 2. ครูควรออกแบบกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนเปนเจาของการเรียนรูของ

ตนเอง 3. พัฒนาการสรางสื่อการสอนท่ีหลากหลายท้ังสื่อทางออนไลนและออนไซดเพื่อตอบสนองกับความสนใจของเด็ก ๆ 4. ครูสงเสริมนิสัยรักการอานดวยกิจกรรมที่

หลากหลาย 5. ครูพัฒนารูปแบบการประเมินพัฒนาการของนักเรียนใหสอดคลองกับบริบทและสถานการณตาง ๆ เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนานักเรียนเปน

รายบุคคลไดอยางตอเนื่อง 6. เพิ่มการสื่อสารกับผูปกครองใหมากขึ้นเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่ไมปกติ

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. การมีวิจารณญาณรูจักเลือกรับขอมูล ขาวสารและการสื่อสารทางสื่อเทคโนโลยี สื่อสังคม 2. การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 3. การเพิ่ม

ทักษะในการบริหารเวลาใหมากขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูและนักเรียนแสวงหาความมี Literacy ของการใช ICT เพื่อการเรียนรูอยางแตกฉานยิ่งขึ้น 2. สรางโอกาสในการจัดการเรียนรูเพื่อสนองตอบความตองการที่หลาก

หลาย 3. ครูสงเสริมนิสัยรักการอานดวยกิจกรรมที่หลากหลาย

5. แนวทางการพัฒนา

ปการศึกษา 2565 ซึ่งเปนปสุดทายของการดําเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียน (2561 - 2565) โรงเรียนกําหนดเปาหมายในการดําเนินการดานตาง ๆ ใหเปนเรื่องของการ

พัฒนาคุณภาพใหครบถวนตามแผนที่กําหนดไว ดังนี้

            แผนพัฒนาดานบุคลากรครู

1. ในปการศึกษาที่ผานมา ดวยขอจํากัดของการรักษาระยะหางและการมุง focus กับการจัดการศึกษาทั้ง Online Onsite และ Hybrid จึงทําให

การจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรครูลดลง อยางไรก็ดี เน่ืองจากทางโรงเรียน เริ่มกระบวนการเตรียมการสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน

ฉบับป 2566 - 2570 จึงกําหนดใหครูรวมศึกษาแลกเปลี่ยนตามหัวขอตอไปนี้

                   ก) ทิศทางการจัดการศึกษาของโลก แนวคิด และแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21

                   ข) นโยบายการจัดการศึกษาตามแผนระดับตาง ๆ ของประเทศไทย อันไดแก แผนการศึกษาแหงชาติ         พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนการปฏิรูป

ประเทศดายการศึกษา พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)

                   ค) มาตรฐานการประเมินภายในของสพฐ. และมาตรฐานการประเมินภายนอกของสมศ.ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาระดับขั้นพิ้นฐาน

                   ง) คูมือการจัดการเรียนรูพัฒนาการอาน คิดวิเคราะห

                   จ) หลักสูตรฐานสมรรถนะ

2. ในปการศึกษา 2565 โรงเรียนไดวางแผนการพัฒนาบุคลากรครู โดยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับครูแยกเปนกลุมสาระฯ และตามชวง

ชั้น ในหัวขอตาง ๆ อยางหลากหลายที่จะชวยพัฒนาการจัดการเรียนรู การดูแลนักเรียน การขยายฐานความรู โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญ รวม

ถึงวิทยากรที่เปนนักเรียนเกาหลายทาน

3. ครูทุกคนมีสวนรวมใน Professional Learning Community และมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูโดยไตรตรองปฏิบัติ (Learning by

Refraction)

            แผนพัฒนาดานการบริหารและการจัดการ  

1. ในปการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนจะเปดการใชอาคารปฐมวัย สําหรับชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปที่ 2 ดังนั้นจึงกําหนดแผนดานบริหารและ

การจัดการใหม เพื่อรองรับการจัดการเรียนรูและการดูแลนักเรียนสําหรับนักเรียน

อนุบาล 3 – ประถมศึกษาปที่ 2 และประถมศึกษาปท่ี 3 - ประถมศึกษาปที่ 6 (ในอาคารประถม)
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2. ระบบบริหารทุกดาน มีความชัดเจน บุคลากรทุกฝายมีความเขาใจตรงกัน และมีความเปนเอกภาพผูรับผิดชอบแตละงาน/โครงการ/กิจกรรม มี

การรายงานการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายตอฝายบริหารอยางตอเนื่อง

3. เน่ืองจากสถานการณยังไมแนนอนวาการเปดเรียนในปการศึกษา 2565 จะเปนรูปแบบใด จึงไดทําการสรุปประเมินการจัดการเรียนรูในปการ

ศึกษาที่ผานมา และวางระบบการบริหารจัดการใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูทั้ง Online Onsite และHybrid เพิ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ในขณะที่ยังดูแลความปลอดภัย ปองกันการแพรระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID - 19)

แผนพัฒนาดานวิชาการ

1. การศึกษา พัฒนาและสรางความเขาใจแนวคิดและหลักการสําคัญของการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปฐมวัย และหลักสูตรฐานสมรรถนะ

และ(ราง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. เพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู และการวัดและ

ประเมินผลฐานสมรรถนะ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่กําหนดใหเปนพื้น

ฐานที่นักเรียนทุกคนตองไดรับการพัฒนาใหเปนความสามารถติดตัวเมื่อจบการศึกษา มีลักษณะเปนสมรรถนะขามสาระการเรียนรูหรือครอม

วิชา สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นแกผูเรียนไดในสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลาย หรือสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียนใหเรียนรู

สาระตาง ๆ ไดดีขึ้น 6 สมรรถนะ ไดแก การจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทํางานเปนทีม การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง และ

การอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืน ท้ัง 6 เปนสมรรถนะที่มีลักษณะ “content - free” คือ ไมขึ้นกับเนื้อหาสาระของศาสตรใด

ๆ อยางไรก็ตามสมรรถนะหลักโดยตัวมันเองไมไดปราศจากความรู แตความรูที่เปนองคประกอบของสมรรถนะหลักจะเปนองคความรูเชิง

กระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่งเปนชุดของขั้นตอนหรือการปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของสมรรถนะนั้น ๆ

2. การพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง เพื่อใหนักเรียนมีทักษะที่จําเปนในโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสารและ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย และมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

3. การปรับการจัดการเรียนรูใหตรงกับบริบท ไมเพียงนําบทเรียนที่ใชในหองเรียนมาสอยออนไลน แตปรับรูปแบบการนําเสนอใหเปนการเรียนรู

ผานเทคโนโลยีซึ่งผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูและนําไปสูการสรางฐานการเรียนรูตลอดชีวิต

6. ความตองการชวยเหลือ

            โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยมีความมุงมั่นที่จะคงความเปนโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาจากหลักสูตรแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ ไมเปดโครงการพิเศษตาง ๆ แตมีความตระหนักถึงการศึกษาของชาติที่จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ใหความ

สําคัญกับการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จนถึงระดับท่ีใชงานได และการเรียนรูดวยภาคปฏิบัติ โรงเรียนจึงจําเปนตองปรับภูมิทัศนเพื่อการเรียนรูใหม

และโรงเรียนตองการความชวยเหลือจากนักเรียนเกาและผูปกครองนักเรียนเพ่ือใหสามารถจัดสรางอาคารเรียนปฐมวัยขึ้นใหม และปรับการใชสอยของทุกอาคารใหตอบ

สนองตอการเปล่ียนแปลงของการศึกษาท่ีควรเปดโอกาสอยางหลากหลายใหกับนักเรียน นอกจากน้ี ดวยสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และการแพรระบาดของ

โรคติดตอที่สามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ดวยการสัญจรขามประเทศที่กระทําไดอยางรวดเร็ว โรงเรียนตองการคําแนะนําและความชวยเหลือในการปรับการเรียนการสอน

ใหเกิดขึ้นนอกโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง ดังเชน ท่ีโรงเรียนนานาชาติสวนใหญสามารถทําได

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ดานคุณภาพเด็ก

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. เด็ก ๆ มีลักษณะเฉพาะที่เปนอัตลักษณความเปนอนุบาลมาแตรเดอี มีความราเริง เบิกบาน มีวินัย กิริยามารยาทงดงาม และมีความสุขที่ได

มาโรงเรียน

2. เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจในการเรียนรูของตนเอง สามารถใชเครื่องมือขั้นพื้นฐานในการเรียนรูออนไลนไดดวยตนเอง เชน เปด-ปดกลอง/

ไมโครโฟน สงสติกเกอร

3. เด็ก ๆ สนทนาโตตอบและเลาเร่ืองใหผูอื่นเขาใจ รูจักต้ังคําถามและแสวงหาคําตอบ สามารถถายทอดความคิดของตนเองและรับฟงผูอื่นได

มีทักษะกระบวนการคิด  สามารถสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการในการเรียนรู เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหว การแสดงทาทาง

ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
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- ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. ผูบริหารมีความเขาใจในปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงใหความสําคัญในการสรางรากฐานที่มั่นคงในระดับปฐมวัย มีการ

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูทางออนไลนอยางสม่ําเสมอผาน Microsoft Teams

2. โรงเรียนใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนั้นครูในระดับปฐมวัยจึงไดรับโอกาสในการสรางทักษะและพัฒนาตนเองเพื่อการจัดการศึกษา

ในโรงเรียนใหมีเอกภาพอยูในทิศทางเดียวกัน คํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอนักเรียน สรางพื้นฐานที่มั่นคงในการเรียนรูใหเด็ก ๆ สามารถ

พัฒนาตอไปไดอยางยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ. 2561 - 2565) กํากับ

3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งดวยการใหคําแนะนํา และ การเปนวิทยากร

4. โรงเรียนใหความสําคัญกับมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID - 19) เพื่อใหการจัดการ

ศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสามารถดําเนินไปไดดวยความปลอดภัย

- ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. ครูมีความรู ความสามารถ   เขาใจธรรมชาติและความตองการของเด็ก   สามารถปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงออกในส่ิงที่ชอบ สิ่งที่สนใจ เหมาะสมกับสถานการณ

2. ครูมีความอดทน มุงมั่นในการทํางานและพัฒนาตนเอง เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว

3. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ใหขอมูลปอนกลับและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและ

พัฒนาการเด็ก

4. ครูใหความรวมมือกับพอแมผูปกครองสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียนและยินดีใหชวยเหลือแนะนํา เพื่อรวมกันในการ

พัฒนาเด็ก

- คุณภาพของผูเรียน

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับดีเยี่ยม

2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีระดับคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุก

กลุมสาระการเรียนรู

3. ความกาวหนาของนักเรียนในการใชภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูดและการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษไดอยางมีคุณภาพ

4. นักเรียนที่จบการศึกษาแตละชวงชั้นสามารถเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นไปตามความตองการ

5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสวนรวมและพรอมรับใชสังคม

6. นักเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานเปนทีมบนพื้นฐานของการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง

7. นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงออกอยางเหมาะสม

- ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
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กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. ผูบริหารมีการบริหารและการจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบดวยวัฏจักรเดมมิ่ง ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เนน

กระบวนการทํางานที่มีการทบทวนตนเองอยางสมํ่าเสมอ โดยใชกระบวนการ Continue - Start - Stop

2. ความมีสวนรวมอยางแข็งขันของผูที่เกี่ยวของท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งดวยการใหคําแนะนํา การเปนวิทยากร 

4. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

5. จัดสภาพแวดลอม ปรับภูมิทัศนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

- ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอนอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล

และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยจัดการเรียนรูดวยนวัตกรรมของโรงเรียน คือ การสอนแบบ MDLC (Mater Dei

Learning Cycle)  ที่เนนใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดวยวิธีท่ีหลากหลาย และสามารถไตรตรองสรุปสิ่งที่ไดจากการเรียนรู 

2. ครูมีการใชส่ือและเทคโนโลยีมากขึ้น และกระตุนให นักเรียนใชเทคโนโลยีในการแสวงหาขอมูลและนําเสนองานโดยมีการอางอิงอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ

3. ครูใชวิธีการวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลาย เปนการประเมินเพื่อใหผูสอนนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา ทําใหเปาหมายคุณภาพผู

เรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคมีความชัดเจนตรงตามแผนพัฒนาโรงเรียนในทุกหนวยการเรียน

รู ผูเรียนมีความเปนเจาของการเรียนรู

4. ครูทํางานรวมกับฝายบริหารและฝายแนะแนวในกรณีที่ผูเรียนจําเปนตองไดรับการเอาใจใสดูแลพิเศษแตกตางจากผูอื่น

5. ครูและผูเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

ทีนามารี ผลาดิกานนท   ผูอํานวยการ

Danucharee Tantha-o-bhas   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยเรื่องการกําหนดคาเปาหมาย)



ประกาศโรงเรียนมาแตร์เดอวีทิยาลยั 
        เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั 

และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................................................................ 
 
 โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวง “การประกนัคุณภาพการศึกษา” พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียน
มาแตร์เดอีวิทยาลยัจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั และ ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกนัเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา   การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัมีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษา
ปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา 2564 
   ประกาศ ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 

 
  
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี   ผลาดิกานนท)์ 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
 
 



ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(การกําหนดคาเปาหมาย)



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน ระดับยอดเยีย่ม 
1.1 มีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยั
ของตนเองได ้

ร้อยละ 93 

1.2 มีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 93 
1.3 มีพฒันาการดา้นสังคม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 93 
1.4 มีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้

ร้อยละ 93 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยีย่ม 
2.1 มีหลกัสูตรครอบคลุมทั้ง 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน ระดบั 5 
2.2 จดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน ระดบั 5 
2.3 ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ ระดบั 5 

2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอ ระดบั 5 
2.5 ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการ
จดัประสบการณ์ 

ระดบั 5 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี     ส่วนร่วม ระดบั 5 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับยอดเยีย่ม 
3.1 จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็
ศกัยภาพ 

ร้อยละ 93 

3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบติัอยา่งมี
ความสุข 

ร้อยละ 93 

3.3 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั ร้อยละ 93 
3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพฒันาการ
เด็กไปปรับปรุง การจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ร้อยละ 93 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับยอดเยีย่ม 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน ร้อยละ 92 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  อภิปราย    
       แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปั้ญหา 

 

3) ความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ร้อยละ 92 
1) มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  
3) ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยีย่ม 
2.1 การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ระดบั 5 
2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ระดบั 5 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนรอบดา้นตาม 
      หลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดบั 5 

2.4 พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาการ  ระดบั 5 
2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ระดบั 5 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและ 
      การเรียนรู้ 

ระดบั 5 

  



มาตรฐาน / ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยีย่ม 

3.1 จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง สามารถน าไป 
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ร้อยละ 92 

3.2 ใช ้ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 92 
3.3 มีการบริหารจดัการผูเ้รียนเชิงบวก ร้อยละ 92 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา
ผูเ้รียน 

ร้อยละ 92 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อปรับปรุงและพฒันา 
การจดัการเรียนรู้ 

ร้อยละ 92 

 
เกณฑ์การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 1.  ศึกษาขอ้มูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผา่นมา เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ก าหนดโดยใช้เกณฑ์การตดัสินคุณภาพของมาตรฐาน
เป็น 5 ระดบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประเมิน ดงัน้ี 
 

ตารางเทยีบเคียง 

ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดบั  5 ยอดเยีย่ม ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 
ระดบั  4  ดีเลิศ ร้อยละ 80.00 – 89.99 
ระดบั  3  ดี ร้อยละ 70 .00 – 79.99 

ระดบั  2  ปานกลาง ร้อยละ 60.00 – 69.99 
ระดบั  1  ก าลงัพฒันา ร้อยละ 50.00 – 59.99 

  
3. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดบัคุณภาพหรือเป็นร้อยละ ตามความ
เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และสืบเน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ในปี 
2563 ต่อเน่ืองมายงัปีการศึกษา 2564 ท่ีส่งผลท าให้การด าเนินงานในบางเร่ืองตอ้งหยุดชะงกั ดงันั้นในปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนจึงเห็นควรว่าจะยงัคงค่าของเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระดบัการศึกษาปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าเดิม ซ่ึงไดผ้า่น



การอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแลว้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคร้ังท่ี 4/2563
ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2564 
 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่าม 
       โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดยสมศ.  เม่ือวนัท่ี 17 - 19  
ธนัวาคม พ.ศ. 2555  ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ไดพ้ิจารณาจ าแนกตามกลุ่มตวั
บ่งช้ี 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 และจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 
 
ตารางที ่1 :  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี   
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

กลุ่มตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 

2.50 2.50 ดีมาก 



กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา 
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 100.00 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

• ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่             ไม่ใช่ 
• มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี     ใช่             ไม่ใช่ 
• ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่             ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
ตารางที ่2 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ  าแนกตามกลุ่มตวับ่งช้ี   
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 



กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 95.70 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป     ใช่             ไม่ใช่ 
• มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย 10 ตวับ่งช้ี จาก 12 ตวับ่งช้ี        ใช่             ไม่ใช่ 
• ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่             ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
ตารางที ่3 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 



กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มาตรฐานที ่2 มาตรฐานทีว่่าด้วยการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 15.00 15.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและ 
พฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 มาตรฐานทีว่่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 35.00 35.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่4 มาตรฐานทีว่่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 100.00 ดีมาก 
 
 
ตารางที ่4 : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.)  จ  าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 

มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
น า้หนัก
คะแนน 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสูขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.59 ดีมาก 



ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.50 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่ฝัน และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 18.63 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่2 มาตรฐานทีว่่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและ 
พฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 มาตรฐานทีว่่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่4 มาตรฐานทีว่่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 5.00 4.82 ดีมาก 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 95.70 ดีมาก 
 
 



ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(การเห็นชอบการกําหนดการคาเปาหมาย)



 
โรงเรียนมาแตร์เดอวีทิยาลยั 

 

การให้ความเห็นชอบ  

ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายระดับการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2564 
 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 18  มีนาคม 2564  ผูอ้  านวยการ

ได้รายงานผลการจดัการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และน าเสนอการน าผลการวิเคราะห์การด าเนินงานปี

การศึกษา 2563 มาใชใ้นการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ต่อไป  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดพ้ิจารณาค่าเป้าหมายและเห็นชอบใหด้ าเนินการประกาศใชไ้ด ้  

 

 

 

 

       ลงนาม        
                       (ซิสเตอร์ทิพยก์นก   ประสพโชคชยั) 

              ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

                       วนัท่ี 18  มีนาคม 2564   
 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(การรับรองการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา)



การรับรองการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รายงานนีไ้ด้ตรวจสอบพจิารณาความถูกต้องในประเด็นต่อไปนีเ้รียบร้อยแล้ว 

  ไดผ้า่นการตรวจสอบค าผดิ การใชภ้าษา 
   เน้ือหาในรายงานไดผ้า่นการตรวจสอบขอ้มูลและเน้ือหาแลว้ 

  
                       รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณารับรองขอ้มูลการจดัท ารายงานการประเมิน

คุณภาพภายในโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
 
1.  ซิสเตอร์ทิพยก์นก ประสพโชคชยั ผูรั้บใบอนุญาต / ผูจ้ดัการ     ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
2.  ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล กรรมการบริหารโรงเรียน        กรรมการ 
3.  นางทีนามารี ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการ        กรรมการ 
4.  นางรัชดารินทร์ สังกลม              ผูแ้ทนครูในโรงเรียน       กรรมการ 
5.  นายศกร  ทวสิีน  ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน  กรรมการ 
6.  นางสาวสุมิตรา พงศธร  ผูท้รงคุณวุฒิ     กรรมการ 
7.  นางววิรรณ  สารกิจปรีชา ผูท้รงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8.  นายอนุพนัธ์ กิจนิจชีวะ ผูท้รงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 
 
 

ลงช่ือ 
(ซิสเตอร์ทิพยก์นก   ประสพโชคชยั) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
วนัท่ี 25 เมษายน 2565 

 
 
 

ลงช่ือ    
(นางทีนามารี   ผลาดิกานนท)์ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารและผูอ้  านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
วนัท่ี 25 เมษายน 2565 

 
 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ป

การศึกษา 2564)
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ค ำส่ังที ่7/2564 
โรงเรียนมำแตรเ์ดอีวิทยำลัย 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ตามหมวดท่ี 6 
วา่ดว้ย มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา บญัญตัใิหส้ถานศกึษา มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน   จึงก าหนดให้ทุกโรงเรียนตอ้งประเมินคุณภาพการจัด 
การศกึษา  ดงันัน้เพ่ือใหก้ารประกนัคณุภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงขอแตง่ตัง้
คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนมาแตรเ์ดอีวิทยาลยั  ดงันี ้
 
1. คณะทีป่รึกษำ 

1. ซิสเตอรท์ิพยก์นก   ประสพโชคชยั   ผูร้บัใบอนญุาต / ผูจ้ดัการ 
2. นางสาวสมุิตรา   พงศธร    ผูบ้รหิารฝ่ายบคุลากรและจิตตาภิบาล 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.รศัมีดารา   หุน่สวสัดิ ์ ผูท้รงคณุวฒุิภายนอก / ผูป้ระเมินภายนอก 

 
2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

1.  นางทีนามารี   ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการ ประธานกรรมการ 
2.  นายขวญักลา้   นชุนารถ ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการอาวโุสดา้นวิชาการ กรรมการ 
3.  นางนิลวรรณ   เจตวรญัญ ู ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการอาวโุสดา้นกิจการนกัเรียน กรรมการ 
4.  นายประพนธ ์  พิสยัพนัธุ ์ ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการอาวโุสดา้นกิจกรรมพิเศษ กรรมการ 
5.  นางพีรญา   ใจช านาญ ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการอาวโุสดา้นธุรการบรกิาร กรรมการ 
6.  นางเขมจิรา   ธญัธนกิจ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ดา้นโภชนาการและงานแมบ่า้น กรรมการ 
7.  นางรชัดารนิทร ์  สงักลม หวัหนา้ระดบัประถมศกึษา กรรมการ 
8.  นางสาวชญานชุ   ชชูาติ หวัหนา้ระดบัอนบุาล กรรมการ 
9.  นางสาวพรรนภา   สรุพนัธพ์ิทกัษ ์ ผูช้ว่ยบรหิารดา้นมาตรฐานการศกึษา  กรรมการด าเนินการ 

หน้ำที่ 1. ตดิตาม ตรวจสอบและสนบัสนนุการด าเนินงานใหเ้ป็นดว้ยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ 
 2. ใหค้  าปรกึษา แนะแนวทางการปฏิบตัใิหก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
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คณะกรรมกำรประสำนงำน 
1. นางสาวพรรนภา   สรุพนัธพ์ิทกัษ ์
2. นางสาวดนชุรี   ตนัทโอภาส 
3. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
4. หวัหนา้แตล่ะมาตรฐาน 

หน้ำที่ 1. เป็นผูป้ระสานงานหลกัในการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน 
 2. จดัเก็บและรวบรวมงาน รายงานผลการด าเนินงานแตล่ะมาตรฐาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 3. รวบรวมเนือ้หาจากทกุฝ่าย เพ่ือจดัท ารายงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา 
(SAR) 
 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

3.1 คณะกรรมการด าเนินการดา้นขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรียน 
1. นางพีรญา   ใจช านาญ 
2. นางนพวรรณ   รตัตกลุ 
3. นางปวีณา   นนัทวิสทุธ์ิ 
4. นางสาวบษุบง   จั่นนงเยาว ์

หน้ำที่ จดัท าขอ้มลูพืน้ฐานและรวบรวมเอกสารรอ่งรอยการด าเนินการของโรงเรียน 
 

3.2 คณะกรรมการด าเนินการดา้นการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีของสถานศกึษา 
1. นายขวญักลา้   นชุนารถ 
2. นางนิลวรรณ   เจตวรญัญ ู
3. นายประพนธ ์  พิสยัพนัธุ ์
4. นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
5. หวัหนา้กลุม่สาระวิชา 
6. หวัหนา้ชว่งชัน้และระดบัชัน้ 
7. นางสาวสถาพร   สตูะบตุร 

หน้ำที ่ 1. รวบรวมข้อมูลท่ีด  าเนินการ ประเมิน ตรวจสอบ ทบทวนโครงการต่างๆ ตามกรอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศกึษา 

2. รวบรวมเอกสารรอ่งรอยการด าเนินการตามโครงการตา่งๆ ของสถานศกึษา  
 3. จดัท าขอ้มลูเพื่อสรุปการพฒันาคณุภาพการศกึษาประจ าปีของสถานศกึษา (SAR) 
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3.3 คณะกรรมการด าเนินการดา้นมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของเดก็ 

 1.1 มีพฒันาการดา้นรา่งกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัท่ีดี และดแูลความปลอดภยัของตนเองได ้
   นำงสำวปนัดดำ เลิศด ำรงคเ์ดช  นางปณิดา   คงสนัทดั 
 1.2 มีพฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจ ควบคมุและแสดงออกทางอารมณไ์ด ้
   นำงปณิดำ   คงสันทัด    นางสาวณฤดี   หวงัหมูก่ลาง 
 1.3 มีพฒันาการดา้นสงัคม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
   นำงสำวปัถย ์  รักธรรม   นางสาวจฑุามาศ   ศิวกีรตัตนะ 
 1.4 มีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้

นำงสำวจุฑำมำศ   ศิวกีรัตตนะ   นางสาวองัศกิา   ศริโิอภาสกลุ 
 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีหลกัสตูรครอบคลมุทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถ่ิน 

   นำงสำวพรวิภำ  เหำตะวำนิช   นางบบุผา   จิตรีเท่ียง 
 2.2 จดัครูใหเ้พียงพอกบัชัน้เรียน 

  นำงสำวชญำนุช   ชูชำต ิ   นางปณิดา   คงสนัทดั 
 2.3 สง่เสรมิใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ ์
   นำงสำวชญำนุช   ชูชำต ิ   นางสาวปนดัดา   เลิศด ารงคเ์ดช 
 2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพ่ือการเรียนรูอ้ยา่งปลอดภยั และเพียงพอ 
  นำงสำวอังศิกำ  ศิรโิอภำสกุล   นางสาวปัถย ์  รกัธรรม 
 2.5 ใหบ้รกิารส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเ้พ่ือสนบัสนนุการจดัประสบการณ ์

  นำงสำวพรวิภำ   เหำตะวำนิช   นางบบุผา   จิตรีเท่ียง 
 2.6 มีระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่ม 

  นำงสำวชญำนุช   ชูชำต ิ   นางสาวพรวิภา   เหาตะวานิช 
 
 มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ 
 3.1 จดัประสบการณท่ี์สง่เสริมใหเ้ดก็มีพฒันาการทกุดา้นอยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ 

  นำงบุบผำ   จิตรีเทีย่ง    นางสาวปนดัดา   เลิศด ารงคเ์ดช 
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 3.2 สรา้งโอกาสใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณต์รง เลน่ และปฏิบตัอิยา่งมีความสขุ 
  นำงสำวปัถย ์  รักธรรม   นางสาวปนดัดา   เลิศด ารงคเ์ดช 
 3.3 จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัวยั 
  นำงสำวอังศิกำ   ศิริโอภำสกุล   นางสาวจฑุามาศ   ศิวกีรตัตนะ 
 3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุง การจัด
ประสบการณแ์ละพฒันาเดก็ 

  นำงสำวณฤด ี  หวังหมู่กลำง   นางสาวชญานชุ   ชชูาติ 
 

ระดับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 

 1.1.1 ความสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสารและการคดิค านวณ 
   นำงสำวเบญจพร   ธรรมธีรพงศ ์ นางสาวปนดัดา   ศรีประทมุรกัษ ์
  นายณฐัวฒัน ์  เลิศวราสิทธ์ิ   นางสาวจฑุามาศ   เตชะภทัทวรกลุ 
 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คดิเห็นและแกปั้ญหา 
 นำงสำววิชญำพร   วโรจนำนุลักษณ ์ นางสาวจไุรรตัน ์  ภทัรานกุลุ 
 นางเสาวนีย ์  ชี    นางสาวกรรณิการ ์  กลิ่นกลดั 

 1.1.3 ความสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
 นำงสำวเนำวรัตน ์  ทัศนเกษม  นายธนพงษ ์  คณุชยัเกษม 

 นางสาวศริภสัสร  ดีนิล   นางสาววชิรดา   ปานแมน้ 
 1.1.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 นำงสำวปฐมำ   วิจิตรบุญยรักษ ์  นางสาวอารีรตัน ์  แกว้ภา 
 นางสาวกนกวรรณ   ไทยรตัน ์  นางสาวสิรเิกศ   สวุรรณปิยวงศ ์

 1.1.5 มีผลสมัฤทธท์างการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
 นำงนริศรำภรณ ์  กฤตภคะ  นางรชัดารนิทร ์  สงักลม 
 นายณฐัวฒุิ   พิกลุณี   นายวิศษิฐศกัดิ ์  กนัทรกิา 

 1.1.6 มีความรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตท่ีิดีตอ่งานอาชีพ 
 นำงสำวสถำพร   สูตะบุตร  นางสาวตวิษา   เชาวฉ์ลาด 
 นางสาวอจัจิมา   อาภานนัท ์  นางสาวสรุีพร   จะปิน 
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1.2 คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องผูเ้รียน 
 1.2.1 การมีคณุลกัษณะและคา่นิยมท่ีดีตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 

 นำยเกฎฐ ์  เจตะสำนนท ์  นางจารุพรรณ   อินทรุตัน ์
 นางนิรมล   แตงนอ้ย   นางสาวทิวาพร   แสงสรุิยฤทธ์ิ 

 1.2.2 ความภมูิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
 นำงสำวภัทรสุดำ   ยุทธครำม  นางสาวกนกพรรณ   ศภุเสรีสกลุ 
 นางสาวปิยะวดี   นาคสขุ    นายณฐักร   จงึจตพุร 

 1.2.3 การยอมรบัท่ีจะอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
 นำงสำวพรทพิย ์  ถำวรวุฒิ  นางสาวอสัรี   อนตุธโต 
 นางสาวจิตมิา   บญุค า   นางสาวสิรกิารย ์  ธีรกลุประเสรฐิ 

 1.2.4 สขุภาวะทางรา่งกายและจิตสงัคม 
 นำงรำตรี   อุ่นใจ   นางสาววิรชัฎา   วฒันปรีชากลุ 
 นายเจษฏา   สิรสิวุลกัษณ ์   นางสาววรรณนิศา   พงษจ์ิรงักาล 

 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 นำงสำวอรอุมำ   สว่ำงธูป  นางสาวคณิตดา   เกือ้กลูสง่ 
 นางสาวสิรริตัน ์  ครุวรรณ  นางสาวองัสมุาลี    สมป่า 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 นำงอรนุช   กำรพศิิษฎ ์  นายอาดลิ   ภกัดีธรรม 
 นางสาวจไุรพร   จิตรโรจนรกัษ ์  นางบษุรนิทร ์  ปรีทอง 

    
หน้ำที ่ 1. รบัผิดชอบด าเนินการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ (จดัเก็บขอ้มูล สรุปผลและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ
มาตรฐานท่ีรบัผิดชอบ) ใหค้รบถว้นตามมาตรฐานการประกันคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก
(สมศ.) 

2. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศกึษา 

3. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือใหมี้ขอ้มูลรายงานผล
ยอ้นกลบัในการน าไปใชเ้พ่ือการพฒันางานตอ่ไป 
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ทั้งนี ้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ ง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ  
เกิดประโยชนส์ูงสุด ด าเนินการและรายงานขอ้มูลตามระบบและปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือรองรบัการประเมิน
คุณภาพภายใน และจัดท ารายงานการประเมินภายในของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564 ใหเ้สร็จสิน้และ
รายงานตอ่ผูอ้  านวยการโรงเรียนตอ่ไป 
 
 

ประกาศ  ณ วนัท่ี  23  สิงหาคม  2564 
 
 
 
 ลงนาม .............................................. 
 (นางทีนามารี   ผลาดกิานนท)์ 
 ผูอ้  านวยการ 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(การเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)



การเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังแสดงสถานที่ตั้งโรงเรียน)



แผนผงัแสดงสถานทีต่ั้งโรงเรียน 

 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

( โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร)



โครงสร้างหลกัสูตร 
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยัจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 
และการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
และ พุทธศกัราช 2560 ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  

โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 

ช่วงอายุ อายุ 3 - 6 ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคญั สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 - ดา้นร่างกาย 

- ดา้นอารมณ์  จิตใจ 
- ดา้นสังคม 
- ดา้นสติปัญญา 

- เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก 
- เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและสถานท่ีแวดลอ้มเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตวั 
- ส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั : 1 ปี  ใชเ้วลา 5 - 6 ชัว่โมง : 1 วนั  25 - 30 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 
เวลาเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 6   

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษา ศาสนา   และวฒันธรรม 120 120 120 120 120 120 
    ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    หนา้ท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
       



กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม 
เวลาเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 6   

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 920 920 920 920 920 920 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รายวชิา / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจัด
เพิม่เติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า  40  ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  1,000  ช่ัวโมง/ปี 

  
โครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - 3) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  
    ภาษาไทย 120 (3 นก.) 
    คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 
    วทิยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 
     การออกแบบและเทคโนโลย ี/ วทิยาการค านวณ 40 (1 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 160 (4 นก.) 
    ประวติัศาสตร์ 40 (1 นก.) 
    หนา้ท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 
    ศิลปะ 80 (2 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 960 (24 นก.) 

รายวชิา / กจิกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความพร้อม
และจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200  ช่ัวโมง/ปี 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กจิกรรม เวลาเรียนรายปี 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  
    ภาษาไทย 240 (6 นก.) 
    คณิตศาสตร์ 240 (6 นก.) 
    วทิยาศาสตร์  240 (6 นก.) 
     การออกแบบและเทคโนโลย ี/ วทิยาการค านวณ 40 (1 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา    และวฒันธรรม 320 (8นก.) 
    ประวติัศาสตร์  80 (2 นก.) 
    หนา้ท่ีพลเมือง  80 (2 นก.) 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 
    ศิลปะ 120 (3 นก.) 
    การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 1,760 (44 นก.) 

รายวชิา / กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจัดเพิม่เติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่า 1,560 ช่ัวโมง 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง 
   
 โครงสร้างเวลาเรียนของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีน าเสนอขา้งตน้เป็นโครงสร้างเวลาใน
ภาพรวมของระดับชั้น แต่ยงัมีการจ าแนกการจดัสัดส่วนของสาระการเรียนรู้ต่างๆและเวลาเรียนตาม
แผนการเรียนรู้ 
 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย)



ประวตัิโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 
    โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั รหสั 1110100111 เลขท่ี 534 แขวง/ต าบล ลุมพินี เขต/อ าเภอ ปทุมวนั 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร สังกดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศพัท์ : 0 - 2252 - 6316, 0 - 2252 - 6524, 0 - 2254 - 9724 โทรสาร: 0 - 2253 - 9785, 0 - 2255 - 2023  
email : materdei@m.materdei.ac.th   website : www.materdei.ac.th ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 
พ.ศ. 2480 เปิดสอนระดบัปฐมวยั (อนุบาล 3) ถึงระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนนกัเรียน 2,011 คน 
จ านวนบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน 248 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2565) 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัเป็นโรงเรียนแรกท่ีคณะอุร์สุลินก่อตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยคุณแม่       
มารี เบอร์นาร์ด มงัแซล (Marie Bernard Mancel, OSU)  ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากมหาธิการิณีท่ีโรมให้ยา้ย
จากอินโดนีเซียมาเป็นอธิการท่ีสยาม เป็นผูจ้ดัซ้ือท่ีดินและก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 

 
       คุณแม่มารี เบอร์นาร์ดเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2468 และหลงัจากท่ีท่านเป็น
อธิการท่ีกรุงเทพฯ ได ้3-4 เดือน ท่านก็ไดพ้บท่ีดินท าเลดีบนถนนเพลินจิตผนืน้ี ซ่ึงมีบา้นหลงัใหญ่ปลูกสร้าง
อยูแ่ลว้จึงเหมาะท่ีจะเป็นโรงเรียนได ้ท่านสังฆราชแปร์โรส ประมุขแห่งคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก กรุงเทพฯ 
ไดใ้หก้ารสนบัสนุนคุณแม่จึงไดต้ดัสินใจด าเนินการ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2470 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด 
ไดรั้บการอนุมติัใหถ้วายโรงเรียนใหม่ท่ีสร้างข้ึนน้ีแด่พระมารดาของพระเจา้ และใหใ้ชช่ื้อโรงเรียนเป็นภาษา
ละตินวา่ "มาแตร์เดอี" ปลายปีนั้นทุกอยา่งเร่ิมเป็นไปไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน เพราะคณะอุร์สุลินไดรั้บเงินกู้จาก 
Paris Foreign Missions ท่ีฮ่องกง การเตรียมการของโรงเรียนจึงเป็นรูปธรรมข้ึน เม่ือซ้ือท่ีดินไดแ้ลว้ ก็สร้าง
อาคารเพิ่มข้ึนหลงัหน่ึงเพื่อเป็นอาคารเรียน ใช้เวลาสร้างเจ็ดเดือนเต็ม เป็นอาคารไมส้ักทั้งหลงั จากนั้น
มาแมร์เทเรซาและผูช่้วยอีกจ านวนหน่ึงเร่ิมตน้ท าความสะอาด จดัเตรียมห้องเรียน ห้องนอน ห้องครัว จดั
พื้นท่ีส่วนหน่ึงเป็นอาราม และวดัเล็ก ส่วนอีกดา้นหน่ึงท่ีส าคญัของการจดัตั้งโรงเรียน มาแมร์ราฟาเอล และ

http://www.materdei.ac.th/


มาแมร์มารี เดอ ลูร์ด ไดเ้ตรียมหลกัสูตรภาษาองักฤษ และภาษาฝร่ังเศส รวมทั้งเตรียมการเรียนการสอน
ภาษาไทยดว้ย เพราะโรงเรียนตอ้งจดัสอนภาษาไทยวนัละหน่ึงคาบทุกวนั  

กระทรวงธรรมการผูรั้บผดิชอบดูแลการศึกษาในสมยันั้นค่อนขา้งให้อิสระในการด าเนินกิจการของ
โรงเรียนอนุญาตให้ครูใหญ่และครูเป็นชาวต่างประเทศได ้มีขอ้แมเ้พียงขอ้เดียวคือครูใหญ่ตอ้งรู้ภาษาไทย 
เม่ือมาแมร์ราฟาเอลสอบภาษาไทยผา่นแลว้ ท่านจึงมีคุณสมบติัเพียงพอเป็นครูใหญ่ได ้และวนัท่ี 14 มกราคม 
พ.ศ. 2471 คณะอุร์สุลินได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เปิดโรงเรียนส าหรับเด็กผูห้ญิงได้ การเสก
อาคารโรงเรียนใหม่กระท าในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ และนกัเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 45 คนแรกเร่ิมตน้เขา้เรียน
ท่ีโรงเรียนเม่ือวนัที่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2471        โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัเม่ือแรกเปิดรับนกัเรียนสอง
แผนก คือ ภาษาองักฤษและแผนกภาษาฝร่ังเศส มีทั้งนกัเรียนไปกลบัและนกัเรียนประจ า แมจ้ะเป็นโรงเรียน
ส าหรับเด็กหญิงแต่ในชั้นอนุบาลถึงประถม 2 นกัเรียนชายดว้ย นกัเรียนชายพระองคห์น่ึงในระดบัอนุบาล
เม่ือปี พ.ศ. 2473 คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล เลขประจ าตัว 273 และอีก 2 ปีถัดมา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงเข้าศึกษาเป็นนักเรียนอนุบาล โรงเรียนมาแตร์เดอี
วทิยาลยั ทรงได้รับเลขประจ าตัว 449 

จากช่วงแรกแห่งการบุกเบิกจนถึงวนัน้ี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัเต็มไปดว้ยพระพรแห่งชีวิตและ
การเติบโตภายใตค้วามเป็นผูน้ าของซิสเตอร์อุร์สุลินมาก ท่านท่ีบรรดาศิษยส์ านึกในพระคุณอยูเ่สมอ อาทิ 
มาแมร์ราฟาแอล ผูท่ี้เป็นท่ีรักและเคารพ มาแมร์เทเรซา ผูน้ าระบบมอนเตสซอร่ีจากประเทศองักฤษเขา้มาจดั
อนุบาลท่ีมาแตร์เดอีฯ   

มาแมร์ซาเวียร์ ครูใหญ่ท่านท่ีสองของโรงเรียน ซ่ึงมีผลงานภาพวาดของท่านหลายภาพท่ีงดงาม
ประดบัท่ีอาคารเรียนประถมศึกษามาแมร์เซนตจ์อห์น มาแมร์เจมมะ มาแมร์เซลีน มาแมร์เดโอดาตา้ มาแมร์
สตานีสลาส และอีกหลาย ๆ ท่าน ท่ีีได้สร้างช่ือเสียงแก่มาแตร์เดอีวิทยาลยัโดยการสร้างศิษยท่ี์มีคุณภาพ 
คุณธรรม และปลูกฝังเซอร์เวยีมในจิตใจของศิษยทุ์กท่าน 



 
 



เอกสารประกอบ
 

(นักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน)



นักเรียนทีส่ร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน 
 

โรงเรียนไดน้ ำเสนอรำยช่ือนกัเรียนท่ีสร้ำงช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน ลงในวำรสำร MD News ฉบบัท่ี 
1 – 4 ประจ ำ          ปีกำรศึกษำ 2564 ดงัน้ี 

• อาริยาพนัธ์ อัศววลัลภ อ.3/1  
ไดรั้บรำงวลั BRONZE AWARD วชิำคณิตศำสตร์ ระดบั Kindergarten จำกกำรแข่งขนั Hong Kong 
International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 Thailand จดัโดย Olympiad 
Champion Education Centre - Hong Kong เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2564 
 

• เอวารินทร์  ธนานันท์  อ.3/3  
ไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 จำกกำรประกวดวำดภำพของ El Mercado ในงำน French Crepe 
Festival จดัโดย El Mercado Bangkok เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ.2564  
 

• ณทัปภา วาสนาด ารงดี ป.1/4 
ไดรั้บเกียรติบตัร Grade 1 Piano Performance with Merit จดัโดย The Associated Board of the 
Royal Schools of Music (ABRSM) เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน พ.ศ.2564 
 

• ณภัทร พฤกษานานนท์ ป.1/4  
ไดรั้บรำงวลั 2nd Prize Award ระดบั Kindergarten จำกแข่งขนัคณิตศำสตร์โอลิมปิกนำนำชำติ 
Guangdong Hong Kong Macao, Greater Bay Area Mathematical Olympiad Big Bay Bei FINAL 
ROUND 2021 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน พ.ศ.2564 
 

• พลอยนภัส ประเสริฐแพทย์ ป.2/1 
ไดรั้บเหรียญทอง ระดบั Kid Bee (ป.1-ป.3) ในกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์แนววิเครำะห์ จำก ประเทศ
ญ่ีปุ่น Asia Mathematics Olympiad (Sansu Olympic 2021) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ.2564 
 

• ณปภัช วชิยภิญโญ ป. 2/1   
ไดรั้บรำงวลัเหรียญทอง ยมินำสติกลีลำ ประเภท Group Freehand Open  
      รำงวลัเหรียญทอง ยมินำสติกลีลำ ประเภท Group Ball Open  
      รำงวลัเหรียญทอง ยมินำสติกลีลำ ประเภท GALA  
      รำงวลัเหรียญทองแดง ยิมนำสติกลีลำ ประเภท Body Skill  



      รำงวลัเหรียญชมเชย ยมินำสติกลีลำ ประเภท Ball Skill   ในกำรแข่งขนั Gymnastics and Fitness 
Competition คร้ังท่ี 9 ณ เซ็นทรัลพลำซำ เชียงใหม่ แอร์พอร์ตเม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2564  

 
• ปานรดา ยงกจิจานุกจิ ป.2/4 

ไดรั้บรำงวลัเหรียญทองแดง ในกำรสอบแข่งขนัชิงแชมป์กำรคิดและแกปั้ญหำคณิตศำสตร์ คร้ังท่ี 
21 ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 2 จดัโดยมหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ.
2564 
 

• พชรมน สาราภรณ์ ป.2/4 
- ไดรั้บรำงวลั 3rd Prize Award วชิำคณิตศำสตร์ ระดบัชั้น Primary 1 จำกกำรแข่งขนั Guangdong - 
Hong Kong 
   - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 เม่ือวนัท่ี 7 
กุมภำพนัธ์ 2564  
- ไดรั้บเหรียญเงิน ระดบัชั้น Primary 1 ในกำรแช่งขนัคณิตศำสตร์โอลิมปิกของประเทศฟิลิปปินส์ 
Philippine International Mathematical Olympiad (PhiMO) Heat Round 2021 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 
พ.ศ.2564 
 

• ชนัสมณฑน์ ยุวะเสว ีป.3/1  
- ได้รับรำงวลัรองชนะเลิศอันดับ  1 ในกำรแข่งขันพุ่มเซ่ สำยฟ้ำ ประเภทเด่ียว อำยุเกิน 7 -

8 ปี  Terminal 21 Korat Taekwondo Open 2020 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2563  
- ไดรั้บรำงวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ในกำรแข่งขนัพุ่มเซ่ สำยฟ้ำ ประเภททีม อำยุเกิน 11-12 ปี Terminal 

21 Korat Taekwondo Open 2020 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2563  
 

• ลลลิดา กนัทา ป.3/1 
ไดรั้บรำงวลัดีเด่น ประเภท Yamaha Kids Idol รุ่นอำยุระหวำ่ง 5-8 ปี ในกำรแข่งขนั Yamaha 
Thailand Music Festival 2020 ณ หอ้งประชุม ดร.ถำวร พรประภำ อำคำรสยำมกลกำร เม่ือวนัท่ี 11 
ธนัวำคม พ.ศ.2563 

 
  



• ฐิรษา ทองปาน ป.3/1 
ไดรั้บรำงวลั Gold Medal ประเภท Ensemble Ballet ในรุ่น Pre-competitive และรำงวลั Honorable 
Mention จำกกำรแข่งขนั Jazz Solo ในรุ่น Pre-competitive จำกรำยกำร A.T.O.D. 
International Dance Thailand 2021 ท่ี โรงละครอกัษรำ คิงพำวเวอร์ กรุงเทพมหำนคร   ระหวำ่ง
วนัท่ี 16 - 21 มีนำคม พ.ศ. 2564 
 

• อริญญา ทิศาวภิาต ป.3/1  
- ไดรั้บรำงวลั 2nd Prize Award วิชำคณิตศำสตร์ระดบัชั้น Primary 2 จำกกำรแข่งขนั Guangdong 

- Hong Kong - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Heat Round 2020-2021 เ ม่ือ 
วนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2564  

- ไดรั้บรำงวลั 3rd Prize Award วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัชั้น Primary 2 จำกกำรแข่งขนั Guangdong -
Hong Kong - Macao Greater Bay Area Mathematical Olympiad Final Round 2020-2021 เ ม่ื อ 
วนัท่ี 21 มีนำคม 2564  

- ไดรั้บรำงวลั Bronze Award วิชำคณิตศำสตร์ ระดบัชั้น Primary 2 จำกโครงกำรกำรแข่งขนั Hong 
Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 Thailand จั ด โ ด ย 
Olympiad Champion Education Centre - Hong Kong เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2564  

 
• ปุญญศิา เลิศทรัพย์ทว ีป.3/2 

ไดรั้บรำงวลัชมเชย ในกิจกรรมสอบแข่งขนัออนไลน์ระดบัประเทศในหวัขอ้ “วทิยำศำสตร์เพื่อกำร
ป้องกนัอุบติัภยั และ  โควดิ-19” ผำ่นระบบออนไลน์ จดัโดยสถำบนัแห่งชำติเพื่อกำรพฒันำเด็กและ
ครอบครัว ร่วมกบัศูนยว์จิยัเพื่อสร้ำงเสริมควำมปลอดภยั และป้องกนักำรบำดเจบ็ในเด็ก คณะแพทย์
ศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม พ.ศ.2564 

 

• ปุณณลกัษณ์ สิทธิกรโสมนัส ป.3/3 
ไดรั้บเกียรติบตัร 3 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน จำกกำรแข่งขนัยมินำสติก Level 1 ทั้ง 4 อุปกรณ์ 
ในรำยกำร The Bangkok Gymnastic Moose Games Invitation Meet ท่ี Thai Canadian Community 
Sport เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2563 
 

  



• ภีชญา สุวรรณสิงห์ ป. 3/3 
- ได้รับรำงวลัเหรียญเงิน ประเภท Solo Program Delta และเหรียญเงิน ประเภท Solo Spotlight 

Dramatic Delta จำกกำรแข่งขัน  Figure Skating รำยกำร Skate Bangkok 2020 ณ Sub-Zero Ice 
Skate Club Mega Bangna จดัข้ึนระหวำ่งวนัท่ี 11 – 13 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

-  ได้ รับรำงว ัล  1st Prize ประเภท Ensemble Novelty Pre-Competitive จำกรำยกำร A.T.O.D. 
International Dance Thailand 2021 ท่ี โรงละครอกัษรำ คิงพำวเวอร์ กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำง
วนัท่ี 16 - 21 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 
• ชรินทร์ทพิย์ อศัววลัลภ ป.3/3 

- ได้รับรำงวลั Certificate of Excellence ในกำรแข่งขัน Thailand Educational Development and 
Evaluation Tests Program (TEDET) วิชำ วิทยำศำสตร์ Grade 2 จดัโดย โครงกำรประเมินและ
พฒันำสู่ควำมเป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดย ศูนยภู์มิภำควำ่ดว้ยสะเต็มศึกษำของ
องค์กำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับ 
ธนำคำรออมสิน และบริษทั เอดู พำร์ค จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2564  

- ได้รับรำงวลัท่ีได้ Merit Honor ในกำรแข่งขนั 2021 Asia International Mathematical Olympiad 
(AIMO) Open Contest - Trail Round วชิำ คณิตศำสตร์ Grade 2 จดัโดย Thai Talent Training  เม่ือ
วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2564 

-ได้รับรำงว ัลท่ีได้ BRONZE AWARD ในกำรแข่งขัน Hong Kong International Mathematical  
Olympiad(HKIMO) Heat Round 2021 Thailand วิชำ คณิตศำสตร์ Primary 2 จัดโดย Olympiad 
Champion EducationCentre - Hong Kong เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2564  

- ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย ในกำรแข่งขนั กำรสอบแข่งขนักำรคิดและแกปั้ญหำคณิตศำสตร์ รำชภฏัพระ
นคร คร้ังท่ี 21 ระดบัประถมศึกษำปีท่ี 1-2 วิชำ คณิตศำสตร์ ป.1-2 จดัโดยมหำวิทยำลยัรำชภฏัพระ
นคร มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภำ และ Learn and Play MATHGROUP Co., Ltd. เม่ือวนัท่ี 
20 ธนัวำคม 2563 

 
• สิตา รุ่งเรือง ชัยวฒัน์  ป.4/1 

ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 – 4 ในกำรสอบแข่งขนักำรคิดและแกปั้ญหำ
คณิตศำสตร์ คร้ังท่ี 21 จดัโดยมหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร ร่วมกบับริษทั เลิร์น แอนด ์เพลย ์แมธ
กรุ๊ป จ ำกดั และมูลนิธิ ดร.สมวงษ ์และพญ. เพญ็นภำ เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ.2564 
 

  



• กญัญ์วฤนท์ คุ้มพนัธ์  ป.4/2 
- ไดรั้บเหรียญเงิน Grade 2 ในรำยกำร 2020 World Mathematics Invitational (WMI) Final Round 
จดัโดย World Mathematics Invitational (WMI) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 

- ได้รับเหรียญทอง Primary 3 ในรำยกำร Thailand International Mathematical Olympiad Heat 
Round 2020     - 2021 จดัโดย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) เม่ือวนัท่ี 
13 ธนัวำคม พ.ศ.2563 

- ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 - 4 ในกำรสอบแข่งขนักำรคิดและแกปั้ญหำ
คณิตศำสตร์คร้ังท่ี 21 จดัโดยมหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร ร่วมกบับริษทั เลิร์น แอนด ์เพลย ์แมธ
กรุ๊ป จ ำกดั และมูลนิธิ ดร.สมวงษ ์และ พญ. เพญ็นภำ เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ.2564 

 
• นวณฐั สุขเวชชวรกจิ ป.4/3 

- ไดรั้บรำงวลั Merit ประเภท Rock & Pop Drums Grade 1 ในรำยกำร Graded Examination in 
Rock and Pop จดัโดย Trinity College London เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ.2563 

- ไดรั้บรำงวลั Distinction ประเภท Piano Grade 1 ในรำยกำร Graded Examination in Music 
Performance จดัโดย Trinity College London เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม พ.ศ.2563 

 
• วรกญัญา องัอติชาติ ป.4/3 

ไดรั้บเหรียญทองแดง วชิำภำษำองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 จำกโครงกำรกำรแข่งขนั 
คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ และภำษำองักฤษ ประจ ำปี 2020 จดัโดย ASMO THAI ณ วนัท่ี 18 
ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 

• รวภิา ชลวรีะวงศ์ ป.4/4 
ไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 รุ่น E-Girl ระดบัอำย ุ7 – 8 ปี ในรำยกำร Future Junior Golf 
Thailand 2020 #3 จดัโดย Future Junior Golf Thailand (FJGT) ณ สนำม Watermill Golf & Garden 
จ.นครนำยก เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 2563 

 

• รัญชิสา เร่งเพยีร ป.5/1  
ไดรั้บรำงวลั Bronze Awards ผลงำนช่ือ “Fun Holiday” ในกำรประกวดศิลปะเด็กนำนำชำติ คร้ังท่ี 
51    จดัโดย บริษทั เพนเทล จ ำกดั ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2564 
 

  



• ณพชิญา แซ่จิว ป.5/1  
ไดรั้บรำงวลั Distinction ประเภท Piano Grade 2 ในรำยกำร Graded Examination in Music 
Performance จดัโดย The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) เม่ือวนัท่ี 5 
มกรำคม พ.ศ.2564 
 

• กญัณภัทร หอมเอนก ป.5/2 
- ไดรั้บรำงวลั Thailand’s Second Highest Masks in 2020 Digital Year-End Session ประเภท Piano 

Grade 2 จดัโดยสถำบนั Trinity Thailand เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2564 
- ไดรั้บรำงวลั 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 10-13 years จำกรำยกำร International Dance 

Competition in Argentina, Buenos Aires เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 
- ไดรั้บรำงวลั 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 10-12 years จำกรำยกำร International Online 

Competition Project “GULNARFEST” in Kazakhstan, Nur-Sultan City เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 
2564 

- ไดรั้บรำงวลั 2nd Prize ประเภท Lyrical Dance จำกรำยกำร The International Online Festival-Contest 
“Musicalada Fest” in Spain เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2564 

- ไดรั้บรำงวลั 2nd Place ประเภท Lyrical Dance จำกรำยกำรArt International Art Competition in 
Turkey เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2564 

 
• ณฐมน พฤกษโชติ ป.5/2 

- ไดรั้บรำงวลั 2nd Prize ประเภท Other Music Grade Examination Syllabus Class B ในรำยกำร 
Singapore International Piano Competition – Final Round จดัโดย Singapore International Piano 
Competition (SIPC) เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั 3rd Prize ประเภท Category A รุ่นอำย ุ7 – 13 ปี ในรำยกำร Franz Lizts International 
Piano Competition จดัโดย Franz Lizts Center เม่ือวนัท่ี 28 – 31 มกรำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั Honorable Mention ประเภท Category I Piano Solo รุ่นอำย ุ9 – 10 ปี ในกำรแข่งขนั
ทำงดนตรี IV Odin International Music Online Competition จดัโดย European Academic Artists 
Association (EAAA) เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม พ.ศ.2564 

 
• ปาริมา ชูศิลปทวทีรัพย์ ป.5/3 

ไดรั้บรำงวลัเหรียญทอง ประเภท Solo compulsory 
             เหรียญทอง ประเภท Solo program freestyle 1 
             เหรียญเงิน ประเภท Solo artistic freestyle 1 



จำกกำรแข่งขัน  Figure Skating รำยกำร Skate Bangkok 2020 ณ Sub-Zero Ice Skate Club Mega 
Bangna   จดัข้ึนระหวำ่งวนัท่ี 11 – 13 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

• เฌอฌาน ถิรพุทธโภคิน ป.5/3 
ไดรั้บเหรียญทองแดง ในรำยกำร Thailand International Clarinet Competition 2021 จดัโดย 
Thailand International Clarinet Academy เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน พ.ศ.2564 
 
 

• ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6/1 
- ไดรั้บรำงวลั Gold Prize เคร่ืองดนตรี Harp ประเภท Junior Class A: Age 11 or under รอบคดัเลือก 

Preliminary Round ในกำรประกวดดนตรีคลำสสิกเยำวชนนำนำชำติ คร้ังท่ี 8 (The 8th Hong Kong 
International Youth Performance Art Festival เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

- ไดรั้บรำงวลั 4th Place ประเภท Harp Junior Class Aรอบ International Final ในกำรประกวดดนตรี
คลำสสิกเยำวชนนำนำชำติ คร้ังท่ี 8 (The 8th Hong Kong International Youth Performance Art 
Festival – Thailand Preliminary Round จดัโดย HKPAF (สมำคมศิลปะดนตรีเยำวชนฮ่องกง) เม่ือ
เดือนมีนำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั Silver Medal ในกำรแข่งขนั Young Artist Music Contest 2020: String and Harp Class 
B จดัโดยวทิยำลยัดุริยำงคศิลป์ มหำวทิยำลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 

 
• ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6/3 

ไดรั้บรำงวลั รองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภท คนัธนูโคง้กลบั ระดบัประถมศึกษำ บุคคลหญิง ระยะ 18 
เมตร รอบจดัอนัดบั และรอบแพค้ดัออก ในกำรแข่งขนักีฬำยงิธนู Navy Archery Open คร้ังท่ี 9 
ประจ ำปี 2563 จดัโดย คณะกรรมกำรยงิธนู กองทพัเรือ ณ หำดนภำธำรำภิรมณ์ กองกำรบินทหำรเรือ 
กองเรือยทุธกำร เม่ือเดือนวนัท่ี 27 – 29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 

 
• กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6/4 

- ไดรั้บรำงวลั Gold Prize เคร่ืองดนตรี Harp ประเภท Junior Class A: Age 11 or under รอบคดัเลือก 
Preliminary Round ในกำรประกวดดนตรีคลำสสิกเยำวชนนำนำชำติ คร้ังท่ี 8 (The 8th Hong Kong 
International Youth Performance Art Festival เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

- ไดรั้บรำงวลัชมเชย Merit Award .ในกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์ประเทศไทย คร้ังท่ี 9 จดัโดยสมำชิก
ภำพ สหภำพ IMC ประจ ำประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 



-  ได้ รับรำงว ัล  3rd Prize เค ร่ืองดนตรี  Harp ประ เภท Junior Class A: Age 11 or under รอบ 
International Final ในกำรประกวดดนตรีคลำสสิกเยำวชนนำนำชำติ คร้ังท่ี 8 (The 8th Hong Kong 
International Youth Performance Art Festival – Thailand Preliminary Round จัดโดย  HKPAF 
(สมำคมศิลปะดนตรีเยำวชนฮ่องกง) เม่ือเดือนมีนำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั 3rd Prize ในกำรแข่งขนั Young Artist Music Contest 2020: String and Harp Class 
B จดัโดยวทิยำลยัดุริยำงคศิลป์ มหำวทิยำลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 

 

• หรรษา อุปรา ป.6/4 
ไดรั้บรำงวลั Silver Medal ในกำรแข่งขนั Young Artist Music Contest 2020: Voice Class B จดั
โดยวทิยำลยัดุริยำงคศิลป์ มหำวทิยำลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

• ปราณณชิา มโนมัธย์ ม.1/4 
ไดรั้บรำงวลัชนะเลิศ ถว้ยพระรำชทำนสมเด็จพระลูกยำเธอ เจำ้ฟ้ำพชัรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี 
กรมหลวงรำชสำริณีสิริพชัร มหำวชัรรำชธิดำ ประเภทขิมสำย ระดบัประถมศึกษำ ในกำรประกวด
บรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถว้ยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ 
พระบรมรำชินี สมเด็จพระลูกยำเธอ เจำ้ฟ้ำพชัรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณ๊สิริ
พชัร มหำวชัรรำชธิดำ สมเด็จพระเจำ้ลูกเธอ เจำ้ฟ้ำสิริวณัณวรี นำรัตนรำชกญัญำ และสมเด็จพระเจำ้
ลูกยำเธอ เจำ้ฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ มหำวชิโรตตมำงกูร สิริวิบูลยรำชกุมำร คร้ังท่ี 4 พุทธศกัรำช 2563 
จดัโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง) เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2564 
 

• ชวนิธร โกมลวณชิ ม.2/1 
ไดรั้บรำงวลั 3rd Prize ในกำรแข่งขนั Young Artist Music Contest 2020: Voice Class A จดัโดย
วทิยำลยัดุริยำงคศิลป์ มหำวทิยำลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

• ชมธร  กู้สุจริต ม.6/1 
ผำ่นคดัเลือกเป็นล ำดบัท่ี 2 ใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำรแลกเปล่ียนระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย ณ ประเทศ
ญ่ีปุ่น รุ่นท่ี 16 ประจ ำปี 2564 จดัโดย Mainichi Japanese Exchange Scholarship  
 

• ปฐมาภรณ์ จารุวชัร์จิรกุล ป.1/1 เลขประจ าตัว 18383  
- ไดรั้บรำงวลั Gold รุ่น Solo Category - Young Children จำกรำยกำร The Southeast Asia (SEA) 

Piano Competition 2020 Preliminary Round  



- ไดรั้บรำงวลั Merit รุ่น Solo Category - Young Children จำกรำยกำร The Southeast Asia (SEA) 
Piano Competition 2021 Final Round จดัโดย SEA Piano Competition เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 
พ.ศ.2564 

 

• ณชิชา  ธนสถิตกุล ป.1/2 เลขประจ าตัว 18378  
ไดรั้บรำงวลั Silver Prize ประเภท Young Talent (Age 6 & under) ในรำยกำร London Young 
Musician 2021 - 2022 Season 1 จดัโดย London Young Musician เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม พ.ศ. 
2564 
 

• ณภัทร พฤกษานานนท์ ป.1/4 เลขประจ าตัว 18345 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บรำงวลั Gold Award ระดบั Kindergarten จำกกำรแข่งขนั Hong Kong International 
Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 จดัโดย Hong Kong International 
Mathematical Olympiad เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
 

• ชลดิา สมานบุตร ป.2/2 เลขประจ าตัว 18165  
ไดรั้บรำงวลัดีเด่น ประเภท Singing for Kids อำยไุม่เกิน 8 ปี ในกำรแข่งขนั Yamaha Thailand 
Music Festival 2020 จดัโดยสถำบนัยำมำฮ่ำ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม พ.ศ.2563 
 

• อริญญา ทิศาวภิาต ป.3/1 เลขประจ าตัว 17840  
ไดรั้บรำงวลั Distinction ประเภท Piano Grade 2 ในรำยกำร Graded Examination in Music 
Performance จดัโดย Trinity College London เม่ือวนัท่ี 21 สิงหำคม พ.ศ.2564  
 

• กุลศิริ แสงจันทร์ ป.3|1เลขประจ าตัว 17783  
ไดรั้บรำงวลั Elite Award for Violin Solo Competition ระดบั ABRSM Grade 1-4 Category ในกำร
ประกวดดนตรีคลำสสิกเยำวชนนำนำชำติคร้ังท่ี 7 (7th Singapore Raffles International Music 
Competition 2021 ) จดัโดย Singapore Raffles International Music Festival ประเทศสิงคโปร์     เม่ือ
วนัท่ี 8 กรกฎำคม พ.ศ.2564 

 
  



• เพชรพริมา เศรษฐปิยานนท์ ป.3/2 เลขประจ าตัว 18055  
- ไดรั้บรำงวลั Champion และรำงวลั Gold Metal ระดบั Grade 2 ในกำรแข่งขนั 2021 International 

Talent Mathematics Contest จดัโดย International Talent Mathematics Contest (ITMC) เม่ือวนัท่ี 
20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั Champion รำงวลัคะแนนสูงสุดรอบประเมินศกัยภำพ รำงวลัคะแนนสูงสุดอนัดบั 1 – 
5 ของระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 และเหรียญทอง จำกกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์ประเทศไทย คร้ังท่ี 
9 เพื่อค้นหำอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์  (9th TMC- Thailand Mathematics Contest)  จัดโดย 
สมำชิกภำพ สหภำพ IMC ประจ ำประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2564 

- ไดรั้บโล่รำงวลั Winner Award และเหรียญทอง ในรำยกำร กำรคิดและกำรแกปั้ญหำคณิตศำสตร์ คร้ังท่ี 
21 / 2563 ระดบัชั้น ป.1 - 2 จดัโดย มหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร ร่วมกบับริษทั เลิร์น แอนด ์เพลย ์แมธ
กรุ๊ป เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บโล่รำงวลั Winner Award และเหรียญทอง ในรำยกำร MATH-ENG CONTEST (MEC) คร้ังท่ี 
6  ระดบัชั้น ป.2 จดัโดย มหำวทิยำลยัรำชภฏัพระนคร ร่วมกบับริษทั เลิร์น แอนด ์เพลย ์แมธกรุ๊ป 
เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทอง ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ในรำยกำรแข่งขนั Singapore & Asian Schools 
Math Olympiad 2021 จดัโดย Singapore & Asian Schools Math Olympiad (SASMO) เม่ือวนัท่ี 11 
เมษำยน พ.ศ.2564 

- ได้รับรำงวลัเหรียญทอง ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ในรำยกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์นำนำชำติ 
Kangaroo Math Competition Thailand (KMT2021) จดัโดย Kangaroo Math Thailand เม่ือวนัท่ี 25 
เมษำยน พ.ศ.2564 

- ได้รับรำงวลัเหรียญทอง ระดับชั้ นประถมศึกษำ กำรแข่งขันคณิตศำสตร์นำนำชำติ รำยกำร 
COPERNICUS International Online Mathematics Olympiad 2021 จดัโดย Copernicus Olympiad 
เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนำยน   พ.ศ. 2564 

- ได้รับรำงว ัล  Gold Award Grade 2 ในกำรแข่งขัน Philippine International Math and Science 
Olympics   จดัโดย PIMSO Math เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทอง ระดบั KIDS BEE ไม่เกิน ชั้น ป.3  ในกำรแข่งขนั Asia Mathematics 
Olympiad- Sansu Olympic 2021 จดัโดย Sansu Olympic Thailand เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน พ.ศ.
2564 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทอง ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ในกำรแข่งขนั Singapore International Math 
Olympiad Challenge 2021 จัดโดย Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม พ.ศ.2564 



- ไดรั้บรำงวลั The Star of the world และรำงวลั Diamond Metal ระดบัGrade 2 ในกำรแข่งขนั World 
Mathematics Invitational 2021 จดัโดย World Mathematics Invitational (WMI) วนัท่ี 28 กรกฏำคม 
พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทอง ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ในกำรแข่งขนั Asia International 
Mathematical Olympiad 2021 จดัโดย Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) เม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ.2564 

 
• กญัญ์วฤนท์ คุ้มพนัธ์  ป.4/2 เลขประจ าตัว 18194 (ส่งรูปแล้ว) 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทองระดบัประเทศ (คะแนนล ำดบัท่ี 3 ของประเทศ) วชิำวทิยำศำสตร์ 
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ในรำยกำร Thailand Educational Development and Evaluation Tests 
Program (TEDET) จดัโดย โครงกำรประเมินและพฒันำสู่ควำมเป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์และ
วทิยำศำสตร์ โดย ศูนยภู์มิภำควำ่ดว้ยสะเตม็ศึกษำขององคก์ำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(ศูนย ์SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกบั ธนำคำรออมสิน และบริษทั เอดู พำร์ค จ ำกดั จดั
สอบแข่งขนัวนัท่ี 4 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

- ไดรั้บรำงวลั Certificate of Excellence วชิำคณิตศำสตร์ และวทิยำศำสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษำปี
ท่ี 3 ในรำยกำร Thailand Educational Development and Evaluation Tests Program (TEDET) จดั
โดย โครงกำรประเมินและพฒันำสู่ควำมเป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์และวทิยำศำสตร์ โดย 
ศูนยภู์มิภำควำ่ดว้ยสะเตม็ศึกษำขององคก์ำรรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ศูนย ์
SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกบั ธนำคำรออมสิน และบริษทั เอดู พำร์ค จ ำกดั ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 18 
มกรำคม พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทอง (Full Score) วชิำคณิตศำสตร์ ระดบัชั้นประถมปีท่ี 3 จำกโครงกำรกำร
แข่งขนั คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ และภำษำองักฤษ ประจ ำปี 2020 จดัโดย ASMO THAI จดั
สอบแข่งขนัวนัท่ี 18 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทองแดง ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 จำกกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์ประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 9 เพื่อคน้หำอจัฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ (9th TMC- Thailand Mathematics Contest) 
จดัโดย สมำชิกภำพ สหภำพ IMC ประจ ำประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลั Gold Award ระดบั Grade 3 ในกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์นำนำชำติ รำยกำร 2021 
International Talent Mathematics Contest จดัโดย International Talent Mathematics Contest 
(ITMC) จดัแข่งขนัวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2564 
- ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัรชมเชย ในกำรสอบแข่งขนัชิงแชมป์กำรคิดและแกปั้ญหำคณิตศำสตร์ 
คร้ังท่ี 21 ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 - 4 จดัสอบวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2563 โดยมหำวทิยำลยัรำชภฏั
พระนครร่วมกบับริษทั เลิร์น แอนด ์เพลย ์แมธกรุ๊ป จ ำกดั  และมูลนิธิ ดร.สมวงษ ์และ            



พญ. เพญ็นภำ ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 2 มีนำคม 2564 
- ไดรั้บรำงวลัคะแนนสูงสุดอนัดบัท่ี 1 ของภำคกรุงเทพมหำนคร ระดบัชั้นประถมศึกษำตอนตน้ 
(ป.1 - ป.3) วชิำวทิยำศำสตร์ ในโครงกำรทดสอบและพฒันำศกัยภำพทำงวชิำกำร คร้ังท่ี 19 ปี
กำรศึกษำ 2563 จดัโดย บริษทัทอ็ป เทสท ์เซนเตอร์ จ  ำกดั ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 27 มีนำคม พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บโล่รำงวลัคะแนนยอดเยีย่มอนัดบัท่ี 2 ของประเทศ ในโครงกำรทดสอบควำมรู้ทำงวชิำ 
Advanced Science คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระดบัชั้นประถมศึกษำตอนตน้ จดัโดย บริษทั 
เสริมปัญญำ จ ำกดั  

- ไดรั้บรำงวลัประกำศนียบตัรเหรียญเงินในระดบัประทศ วชิำวทิยำศำสตร์ระดบัประถมศึกษำ
ตอนตน้ ในกำรแข่งขนัสอบวดัทกัษะวชิำกำรระดบัชำติ (สวช.) พ.ศ.2563 จดัโดยส ำนกังำน
โครงกำรสอบวดัทกัษะวชิำกำรระดบัชำติ (สวช.) ร่วมกบัภำคีเครือข่ำยโณงเรียนทัว่ประเทศ ให ้ณ 
วนัท่ี 19 เมษำยน พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลั Silver Award วชิำคณิตศำสตร์ Grade 3 จำกกำรแข่งขนั Hong Kong International 
Mathematical Olympiad (HKIMO) Heat Round 2021 จดัโดย Hong Kong International 
Mathematical Olympiad เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2564  

- ไดรั้บรำงวลั Achiever award วชิำคณิตศำสตร์ Grade 3 รำยกำรแข่งขนั Philippine International 
Math and Science Olympics จดัโดย PIMSO Math เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลั Achiever Award วชิำวทิยำศำสตร์ Grade 3 ในรำยกำร Philippine International Math 
and Science Olympics จดัโดย PIMSO Science เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลั Bronze Award วชิำคณิตศำสตร์ Grade 3 รำยกำรแข่งขนั Singapore & Asian Schools 
Math Olympiad 2021 จดัโดย Singapore & Asian Schools Math Olympiad (SASMO)  

- ไดรั้บรำงวลั Bronze Award วชิำวทิยำศำสตร์ Grade 3 รำยกำรแข่งขนั Vanda International 
Science Competition 2021 จดัโดย Vanda International Science Competition 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญเงิน (Silver Award) วชิำคณิตศำสตร์ Grade 3 รำยกำรแข่งขนั Hongkong 
International Mathematical  Olympiad (HKIMO) รอบ Heat Round ปี 2021 เม่ือ 25 กรกฎำคม 
พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทองแดง (Bronze Award) ในกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์นำนำชำติ รำยกำร WMI 
2021     (World Mathematics Invitational) ระดบั Grade 3 จดัแข่งขนัวนัท่ี 28 กรกฎำคม พ.ศ. 
2564 

 
  



• วรกญัญา องัอติชาติ ป.4/3 เลขประจ าตัว 17532 
- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทองแดง ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 จำกกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์ประเทศไทย 
คร้ังท่ี 9 เพื่อคน้หำอจัฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ จดัโดย สมำชิกภำพ สหภำพ IMC ประจ ำประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2564 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทองแดง Grade 3 ในรำยกำร 2021 World Mathematics Invitational (WMI) 
Thailand Preliminary Round จดัโดย WMI Organizing Committee เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน พ.ศ. 
2564 

 
• ปุณณภา สกุลชัยเกตุ ป.4/3 เลขประจ าตัว 17775  

ไดรั้บรำงวลั Distinction ประเภท Piano Grade 1 จำกรำยกำร Graded Examination in in Music 
Performance จดัโดย Trinity College London เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2564 
 

• รวภิัทร ชลวีระวงศ์ ป.4/4 เลขประจ าตัว 17592  
- ไดรั้บรำงวลั 3rd Runner up รุ่น Girls 9 ในรำยกำร Thailand Kids Golf Championship 2020-2021  
จดัโดย Thailand Kids Golf Championship (TKGC) ณ สนำม Watermill Golf & Resort  เม่ือวนัท่ี 
20 กุมภำพนัธ์     พ.ศ. 2564 

- ได้รับรำงวลั 2nd Runner up รุ่น D Girl ในรำยกำร GAD Thailand Championship 2021  จดัโดย 
GAD Thailand ณ สนำม Royal Hill Golf Resort & Spa เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

 
• ณพชิญา แซ่จิว ป.5/1 เลขประจ าตัว 17321 (ส่งรูปมาแล้ว) 

- ไดรั้บรำงวลั Second Place เคร่ืองดนตรี Harp ประเภท Junior Class A รอบคดัเลือก International 
Final   Gold Prize เคร่ืองดนตรี Harp ประเภท Junior Class A รอบคดัเลือก Preliminary Round  
ในกำรประกวดดนตรีคลำสสิกเยำวชนนำนำชำติ คร้ังท่ี 8 (The 8th Hong Kong International Youth 
Performance Art Festival ระหวำ่งวนัท่ี 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกรำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั 1st Place กำรแข่งขนัประเภท Group Jazz (Teen) 
- ไดรั้บรำงวลั Gold Metal กำรแข่งขนัประเภท Syllabus Jazz Move Test 4 (Solo) 

                    Gold Metal กำรแข่งขนัประเภท Syllabus Jazz Move Test 5 (Solo) 
จำกรำยกำร A.T.O.D. International Dance Thailand 2021 ท่ี  โรงละครอักษรำ คิงพำวเวอร์ 
กรุงเทพมหำนคร ระหวำ่งวนัท่ี 16 - 21 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 
  



• มิลนิ ธนสถิตกุล ป.5/2 เลขประจ าตัว 17277 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บรำงวลั Silver Prize ในรำยกำร London Young Musician 2021-2022 season 1 
ประเภท 20th-21st Century Music จดัโดย London Young Musician เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม พ.ศ.2564 
 

• กญัณภัทร หอมเอนก ป.5/2 เลขประจ าตัว 17224 (ส่งรูปแล้ว) 
- ได้รับรำงวลั 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 9-10 years old จำกรำยกำร International Online 

Dance Competition of Music and Arts “Vancouver Stars”, Vancouver, Canada จดัระหวำ่งวนัท่ี 8 – 11 
กรกฎำคม     พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลั 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 9-10 years old จำกรำยกำร International Online 
Dance Competition of Music and Arts “Magic Stars of Budapest”, Budapest, Hungary จดัระหวำ่ง
วนัท่ี 8 – 11 กรกฎำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั 1st Place ประเภท Lyrical Dance Solo 9-10 years old จำกรำยกำร International Online 
Dance Competition “Brazilian rhythms”, Sao Paulo, Brazil จดัในเดือนมิถุนำยน พ.ศ.2564 

 
• ณฐมน พฤกษโชติ ป.5/2 เลขประจ าตัว 17290  

ไดรั้บรำงวลัเกียรตินิยมอนัดบั 1 ประเภท Piano: Classical & Jazz ในรำยกำรกำรสอบวดัระดบัทำ
งดนตร๊ Trinity จดัโดย Trinity College London เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม พ.ศ.2564 
 

• ไอรา กุญชร ณ อยุธยา ป.5/2 เลขประจ าตัว 17508  
ไดรั้บรำงวลั Silver Metal ในกำรแข่งขนั Young Artist Music Contest 2020: : Piano Class B จดั
โดยวทิยำลยัดุริยำงคศิลป์ มหำวทิยำลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

• จุฑิสรา ลิม่กงัวาฬมงคล ป.5/4 เลขประจ าตัว 17318  
- ไดรั้บรำงวลั Merit จำกกำรสอบวดัระดบัทำงกำรเตน้  RAD Level 1 Award in Graded Examination 
in Dance : Grade 2 (Ballet) โดยสถำบนั Royal Academy of Dance เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
- ไดรั้บรำงวลั Distinction จำกำรสอบวดัระดบัทำงดนตรี  Level 1 Award in Graded Examination in 
Music Performance with Distinction (Grade 2) ประเภท PIANO โดยสถำบนั Trinity College London 
เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564  
 

  



• ฤติมา รัตนภิญโญวงศ์ ป.6/1 เลขประจ าตัว 17203  
- ได้รับรำงวลั Bronze Prize รุ่น Junior Division (Age 5 to 12) รำยกำร The 2nd Virtual Virtuoso 

Competition 2021 จัดโดยวงดุริยำงค์เยำวชนของประเทศไทย Siam Sinfonietta, Opera Siam 
International ประกำศเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั First Place เคร่ืองดนตรี Harp รุ่น Junior (Age 11 to 12) รำยกำร Rocky Mountain 20-
21st century Music Summer Festival 2021, Canada เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม พ.ศ.2564  

- ได้รับรำงว ัล First Prize เคร่ืองดนตรี Harp รุ่น Junior Talent (Age 9 to 10) รำยกำร MEDICI 
International Music Competition, England เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ.2564  

- ไดรั้บรำงวลั First Prize กำรเล่น Chamber Harp Duo Junior Artist (Age 11 to 12) รำยกำร MEDICI 
International Music Competition, England เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ.2564  

- ไดรั้บรำงวลั Distinction กำรเล่น Lever Harp Duet Advance 1 (Age 15 years old and below), Rave 
Harps International Prestige Awards (Chamber) 2021, Singapore เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม พ.ศ.2564 

 
• มิลนิท์  พนัธ์ุพรหมธาดา ป.6/4 เลขประจ าตัว 17035  

ไดรั้บรำงวลั Bronze Metal ในกำรแข่งขนั Young Artist Music Contest 2020: : String and Harp 
Class B จดัโดยวทิยำลยัดุริยำงคศิลป์ มหำวทิยำลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

• กานต์ธิดา งามพร้อมพนัธ์ ป.6/4 เลขประจ าตัว 16956  
ไดรั้บรำงวลัชมเชย ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 จำกกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์ประเทศไทย คร้ังท่ี 9 เพื่อ
คน้หำอจัฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ จดัโดย สมำชิกภำพ สหภำพ IMC ประจ ำประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 
กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 

• ณชิชา  ธนสถิตกุล ป.1/2 เลขประจ าตัว 18378  
- ไดรั้บรำงวลั Gold Medal ประเภท Composer Category (No Age Limit): Burgmüller  
ในรำยกำร The 1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 2021 จดั
โดย Cornerstone Music Thailand เม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั YAMAHA GOLD PRIZE ประเภท Junior Keyboard Solo รุ่นอำยไุม่เกิน 7 ปี จำก
กำรแข่งขนั Yamaha Thailand Music Festival (YTMF) 2021 จดัโดย สถำบนัดนตรียำมำฮ่ำ  
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั Second Prize ประเภท International Competition (2nd Group: Born between 1st 
September, 2012 and 31st August, 2015) จำกกำรประกวด Hong Kong Visual Arts Education 



Festival 2021 รำยกำร International and Local Student Mail Art Competition จดัโดย Hongkong 
Society For Education In Art ประเทศฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2564 

 
• ณภัทร พฤกษานานนท์ ป.1/4 เลขประจ าตัว 18345  

- ไดรั้บรำงวลั Gold Medal  ประเภท Open Category รุ่นอำย ุ6-7 ปี  
                     Bronze Medal  ประเภท Piano Method Category 
จำกกำรแข่งขนั The 1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) 
2021 จดัโดย Cornerstone Music Thailand เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลั Third Class – Pre Junior จำกกำรแข่งขนั 17th Hong Kong (Asia Pacific) Piano 
Competition 2021 Beethoven Piano Competition จดัโดย CMTG Young Musician Competition& 
Festival เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลั Third Prize – Piano Age 10 & under จำกกำรแข่งขนั 2021 Autumn Music 
Competition จดัโดย Charleston International Music Competition (USA) เม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 

 
• ณทัปภา วาสนาด ารงดี ป.1/4 เลขประจ าตัว 18625 (ส่งรูปแล้ว) 

ไดรั้บรำงวลั 2nd Place ประเภท Children Free Style Solo (7 Years & under) จำกรำยกำร The 8th 
CSTD Thailand Dance Grand Prix 2021 ในรูปแบบ Live Streaming จดัโดย CSTD 
(Commonwealth Society of Teachers of Dancing) ระหวำ่งวนัท่ี 30 ตุลำคม –7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 
2564 
 

• พลอยนภัส ประเสริฐแพทย์ ป.2/1 เลขประจ าตัว 18082 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บรำงวลั Gold Award วชิำคณิตศำสตร์ ระดบั Primary 2 จำกกำรแข่งขนั SIMSO National 
Round 2021 จดัโดย Siam International Math and Science Olympics เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน พ.ศ. 
2564 
 

• ฐิรษา ทองปาน ป.3/1 เลขประจ าตัว 17816 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บรำงวลั 2nd Place ประเภท Modern Solo (9 Years & under) จำกรำยกำร The 8th CSTD 
Thailand Dance Grand Prix 2021 ในรูปแบบ Live Streaming จดัโดย CSTD (Commonwealth 
Society of Teachers of Dancing) ระหวำ่งวนัท่ี 30 ตุลำคม –7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
 



• ศศพนิธ์ุ รอดสวสัดิ์ ป.3/3 เลขประจ าตัว 17835 (ส่งรูปแล้ว) 
- ไดรั้บเหรียญเงิน ประเภท Jazz Moves Test 1 (Solo Syllabus) จำกรำยกำร A.T.O.D. International 

Dance Thailand 2021 จัดโดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บเหรียญชมเชย 2 เหรียญ จำกกำรแข่งขนั Body Skill และ Ball Skill รุ่นอำยุไม่เกิน 8 ปี จำก
รำยกำร  

  Gymnastics and fitness Competition คร้ังท่ี 9 จดัโดย Gymnastics and Fitness Chiang Mai Thailand 
เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม พ.ศ.2564 

• ภัทรมน อัศวเมธา ป.3/3 เลขประจ าตัว 17800 (ส่งรูปแล้ว) 
- ไดรั้บเหรียญทอง รุ่นอำย ุ9 ปี ในกำรทดสอบและประเมินผลท่ำทกัษะและเทคนิคกีฬำยมินำสติกลีลำ 
คร้ังท่ี 9 ประจ ำปี 2564 จดัโดย สมำคมกีฬำยมินำสติกแห่งประเทศไทย ระหวำ่งวนัท่ี 30 – 31 กรกฎำคม 
พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลัท่ี 1 คะแนนรวมอุปกรณ์เชือกและบอล Category A+ Video I (2012) จำกรำยกำร III 
International Online Tournament in rhythmic Gymnastics (New Look Cup International 2021) 
เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

 
• กวณิตร์เนตร วฒันเชษฐ์ ป.3/3 เลขประจ าตัว 17873 (ส่งรูปแล้ว) 

ไดรั้บรำงวลั Silver Award ระดบั Primary 3 ในรำยกำร Thailand International Mathematical Olympiad 
Heat Round 2021 – 2022 จดัโดย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO)  
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม พ.ศ.2564 
 

• ชิณณชิา ธรรมรักษ์ ป.3/4 เลขประจ าตัว 18047 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บเหรียญรำงวลัเชิดชูเกียติ (ท ำคะแนนได ้191/200 คะแนน) ในโครงกำรทดสอบและพฒันำ
ศกัยภำพ 
ทำงวชิำกำร ภำษำองักฤษ ออนไลน์ ป.1-3 จดัโดย บริษทั ทอ็ป เทสท ์เซนเตอร์ จ  ำกดั เม่ือวนัท่ี 11 
ตุลำคม พ.ศ. 2564 
 

• อลสิา อศัวสุข ป.3/4 เลขประจ าตัว 17810 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บรำงวลั Gold Prize ประเภท Piano Solo รุ่นอำยไุม่เกิน 9 ปี ในกำรแข่งขนั Yamaha Thailand 
Music Festival 2021 จดัโดยสถำบนัยำมำฮ่ำ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ.2564  
 



• นวณฐั สุขเวชชวรกจิ ป.4/3 เลขประจ าตัว 17548 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บรำงวลั Distinction ประเภท Piano Grade 2 (Level 1 Award) ในรำยกำร Graded Examination 
in Music Performance จดัโดย Trinity College London เม่ือวนัท่ี 4 สิงหำคม พ.ศ.2564 
 

• พชิญาภา สุวรรณฉว ีป.4/3 เลขประจ าตัว 17616  
- ไดรั้บรำงวลั รองชนะเลิศอนัดบั 2  ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียว รุ่นอำยุไม่เกิน 10 ปี ในกำรแข่งขนั
เทนนิสเยำวชน รำยกำร Tennis 10s Junior Circuit คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2564 จดัโดย สมำคมกีฬำลอน
เทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ระหวำ่งวนัท่ี 13 – 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั ชนะเลิศ ประเภทเยำวชนหญิงเด่ียว รุ่นอำยไุม่เกิน 10 ปี ในกำรแข่งขนัเทนนิสเยำวชน 
รำยกำร    Tennis 10s Junior Circuit คร้ังท่ี 4 ประจ ำปี 2564 จดัโดย สมำคมกีฬำลอนเทนนิสแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ระหวำ่งวนัท่ี 27 – 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

 

• กญัญ์วฤนท์ คุ้มพนัธ์  ป.4/2 เลขประจ าตัว 18194 (ส่งรูปแล้ว) 
- ไดรั้บรำงวลั Silver Award วชิำคณิตศำสตร์ ระดบั Primary 3 และ  
                Bronze Award วชิำวทิยำศำสตร์ ระดบั Primary 3 
  จำกกำรแข่งขนั SIMSO National Round 2021 จดัโดย Siam International Math and Science 

Olympics เม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
- ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญทองแดง ระดบัชั้นประถมศึกษำตอนปลำย ในโครงกำรทดสอบทกัษะและ
ควำมรู้ส ำหรับกำรสอบแข่งขนัคณิตศำสตร์ออนไลน์ Professional Math Talent Hunt Season 2 
(Algebra) จดัโดย Thai Talent Training เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ.2564 

-ไดรั้บรำงวลั Gold Award ระดบั Primary 4 ในรำยกำร Thailand International Mathematical 
Olympiad Heat Round 2021 – 2022 จดัโดย Thailand International Mathematical Olympiad 
(TIMO) เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ.2564 

-ไดรั้บเกียรติบตัรเหรียญเงิน ระดบัชั้นประถมศึกษำตอนปลำย ในโครงกำรทดสอบทกัษะและ
ควำมรู้ส ำหรับกำรสอบแข่งขนัคณิตศำสตร์ออนไลน์ Professional Math Talent Hunt Season 2 
(Geometry) จดัโดย Thai Talent Training เม่ือวนัท่ี 24 ตุลำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บเหรียญรำงวลัเชิดชูเกียติ (ท ำคะแนนได ้180/200 คะแนน) ในโครงกำรทดสอบและพฒันำ
ศกัยภำพทำงวชิำกำร สังคมศึกษำ ออนไลน์ ป.4 

- ไดรั้บเหรียญรำงวลัเชิดชูเกียติ (ท ำคะแนนได ้194/200 คะแนน) ในโครงกำรทดสอบและพฒันำ
ศกัยภำพทำงวชิำกำร ภำษำไทย ออนไลน์ ป.4 จดัโดย บริษทั ทอ็ป เทสท ์เซนเตอร์ จ  ำกดั เม่ือวนัท่ี 
2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

 



• ณพชิญา แซ่จิว ป.5/1 เลขประจ าตัว 17321 (ส่งรูปแล้ว) 
- ไดรั้บรำงวลั Honours Plus จำกกำรสอบวดัระดบักำรเตน้ Bronze Star Jazz Moves Grade 5 จดั
โดย Australian Teachers of Dancing (A.T.O.D.) เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลั Distinction จำกกำรสอบวดัระดบัทำงกำรเตน้  Spanish Dance Grade 1 โดยสถำบนั 
Spanish Dance Society เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลั Second Prize ประเภท Strings: Harp Soloist รุ่นอำย ุ11 – 13 ปี (Group D)  
ในรำยกำร MAP International Music Competition 2021 จดัโดย Marker and Pioneer 
International Culture Exchange Center เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ.2564 
 

• มิลนิ ธนสถิตกุล ป.5/2 เลขประจ าตัว 17277 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บรำงวลั Silver Medal ประเภท Composer Category (No Age Limit): Burgmüller ในรำยกำร 
The 1st Bangkok International Performing Arts Piano Competition(BIPAC) 2021 จดัโดย 
Cornerstone Music Thailand เม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม พ.ศ.2564 
 

• ฟรอร์รรีย์ พสิิทธิวิทยานนท์ ป.6/2 เลขประจ าตัว 16974 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บรำงวลัชมเชย จำกกำรประกวดบทร้อยกรองแทนกำรจดังำนยวุกว ีปี 2564 รำยกำร กำพยย์ำนี  
11 หวัขอ้ “วนัท่ีรอคอย” ระดบัประถมศึกษำ จดัโดยสมำคมเทพศรีกวศิีลป์ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 
พ.ศ. 2564 
 

• กฤตติชา เหล่าประภัสสร ป.6/4 เลขประจ าตัว 16958 (ส่งรูปแล้ว) 
- ไดรั้บรำงวลั Distinction with Honor & Excellence Award ประเภท Chamber Music (Harp Duo)   
รุ่น Apprentice II (Performance)  

- ไดรั้บรำงวลั Distinction ประเภท Chamber Music (Harp Duo) รุ่น Advance I (15 years old and 
below)  ในรำยกำร RH International Prestige Awards 2021 จดัโดย Rave Harps และ The Harp 
Association,   Singapore เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั Silver Prize Junior Division ในรำยกำร The 2nd Virtual Virtuoso Competition 2021 
Preliminary Round จดัโดย Siam Sinfonietta, Opera Siam International เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎำคม 
พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั First Prize ประเภท Harp รุ่น Junior Artist - Age 11 to 12  
              First Prize ประเภท Chamber Music (Harp Duo) รุ่น Junior Artist - Age 11 to 12 
ในรำยกำร Medici International Music Competition, England (MIMC 2021) จดัโดย Medici 
International Music Competition เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ.2564 



- ไดรั้บรำงวลั Second Prize ประเภท Harp Duo รุ่นอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี (Group J)  
               Third Prize ประเภท Strings: Harp Soloist รุ่นอำย ุ11 – 13 ปี (Group D) 
ในรำยกำร MAP International Music Competition 2021 จดัโดย Marker and Pioneer 
International Culture Exchange Center เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั First Place  ประเภท Harp รุ่น Junior - Age 11 to 12 
              First Place  ประเภท Harp Duo รุ่น Young Musicians - Age 9 to 10 
ในรำยกำร 21st Century Talents Ensemble Competition, Fall 2021, Ottawa, Canada จดัโดย 21st 
Century Talents Music Competition เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 

 

• ชนิดาภา กลัยาวนัิย ม.3/1 
ไดรั้บรำงวลั FIRST PRIZE WINNER ในกำรแข่งขนัร้องเพลงประเภท INTERMEDIATE 
CATEGORY รำยกำร INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION ROME "GRAND PRIZE 
VIRTUOSO" จดัโดย Grand Prize Virtuoso เม่ือเดือนตุลำคม 2564 

 

• ณภัทร พฤกษานานนท์ ป.1/4 เลขประจ าตัว 18135 (ส่งรูปแล้ว) 
- ไดรั้บรำงวลั Silver Prize Category A: Age 4-6 ในกำรแข่งขนั Autumn Season 2021 จดัโดย 

Global Genius Music Competition (UK) เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 
 - ไดรั้บรำงวลั Bronze Prize Winner Category A: Age 6-7 
                Bronze Prize Winner Category D1: Chamber Music 
                Bronze Prize Winner Category C4: Modern 
ในกำรแข่งขนั World Classical Music Awards 2021 จดัโดย World Classical Music Awards 
(WCMA) เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั Bronze Prize ประเภท Kid A 
                Bronze Prize ประเภท French Composer Class 
                Second Prize ประเภท Children Pieces Class A 
ในกำรแข่งขนัเปียโนเยำวชนนำนำชำติกรุงเทพ คร้ังท่ี 2 (The 2nd Bangkok International Piano 
Competition 2021)  จดัโดย Bangkok International Piano Competition เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม พ.ศ.
2564 

- ไดรั้บรำงวลั 1st Place (คะแนนสูงสุดอนัดบั 1 ของ Ranking ประเภท Gold) ในกำรแข่งขนั Kawai 
Virtual Piano Competition 2021 จดัโดย Kawai Music School Thailand เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 
พ.ศ.2565 



- ได้รับรำงวลัเชิดชูเกียรติ "THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR" ในฐำนะ "เด็กตน้แบบ
ดีเด่นแห่งปี" ประจ ำปี 2565 จดัโดย สโมสรส่งเสริมศกัยภำพเยำวชนสู่ควำมเป็นสำกลแห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม     พ.ศ. 2565 

- ไดรั้บรำงวลั First Place ประเภท Duet: Ensemble Competition, General 
                Second Place ประเภท Young Musicians Category, 5 – 6 years old  

            ในกำรแข่งขนั New Year Season 2021 จดัโดย Rocky Mountain Music Competition (Canada) เม่ือ
วนัท่ี 24   ธนัวำคม พ.ศ.2564 

 
• ณปภัช วชิยภิญโญ ป. 2/1 เลขประจ าตัว 18135 (ส่งรูปแล้ว) 
- ไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทยมินำสติกเด็กเล็ก 8 คน ในกำรแข่งขนัออมสิน
ยมินำสติกลีลำและยมินำสติก   แอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี 2564 ชิง
ถว้ยพระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี ณ ศูนยฝึ์กยมินำสติก สมำคมกีฬำยมินำสติกแห่งประเทศไทย ซอยเพชรเกษม 81 กรุงเทพฯ 
เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2564 

- ไดรั้บเกียรติบตัรจำกกำรเขำ้ร่วมกำรแสดงงำนควำมสัมพนัธ์ 30 ปี ระหวำ่งประเทศไทยและ
ประเทศคำซคัสถำน “30th Anniversary of the Independence of Kazakhstan” จำกสถำนทูต
คำซคัสถำน ณ วดัอรุณรำชวรำรำมรำชวรมหำวหิำร เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2564   

 
• พลอยนภัส ประเสริฐแพทย์ ป.2/1 เลขประจ าตัว 18082  

- ไดรั้บรำงวลั รองชนะเลิศ อนัดบั 1 รุ่น 5-8 คิว ในกำรแข่งขนัหมำกลอ้ม Go Zodiac Friendship 
Games Online    ประจ ำรำศีตุลย ์จดัโดย สมำคมกีฬำหมำกลอ้มแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 29 
ตุลำคม พ.ศ.2564 

- ไดรั้บเหรียญทองแดง วชิำคณิตศำสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 จำกกำรแข่งขนั ASMO Thai 
Online 2021 จดัโดย   Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.
2564 

- ไดรั้บรำงวลั รองชนะเลิศ อนัดบั 2 รุ่น 1-4 คิว ในกำรแข่งขนัหมำกลอ้ม Go Zodiac Friendship 
Games Online ประจ ำรำศี  พิจิก จดัโดย สมำคมกีฬำหมำลอ้มแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2564  

- ไดรั้บรำงวลั Bronze Prize ประเภท Category: Piano A (Age 7) จำกกำรแข่งขนัเปียโนนำนำชำติ 
CMTG Young Musician Competition & Festival 2021 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 



- ไดรั้บรำงวลั Gold Award ระดบัชั้น Primary 2 Thailand International Mathematical Olympiad Heat 
Round 2021 - 2022 จดัโดย Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) เม่ือวนัท่ี 12 
ธนัวำคม พ.ศ.2564 

 
• ธารา วธีิเจริญ ป.3/4 เลขประจ าตัว 17850  

ได้รับรำงวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 3 (3rd Runner up) รุ่น Class E Girl จำกกำรแข่งขนักอล์ฟ GAD 
Thailand Championship 2021 แมทซ์ท่ี 8 ณ Uniland Golf & Country Club จดัโดย GAD Thailand 
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม พ.ศ.2564 
 

• ชิณณชิา ธรรมรักษ์ ป.3/4 เลขประจ าตัว 18047 
- ไดรั้บรำงวลั Silver Award วชิำภำษำองักฤษ Grade 3 – Category 3 จำกกำรแข่งขนั FISO Online 

2021 จดัโดย Future Intelligent Students Olympiad เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวำคม พ.ศ.2564 
- ไดรั้บรำงวลัเหรียญเชิดชูเกียรติ (ท ำคะแนนได ้191/200 คะแนน) ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-3 
ในโครงกำรทดสอบและพฒันำศกัยภำพทำงวชิำกำร ภำษำองักฤษ ออนไลน์ คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 จดัโดย บริษทั ทอ็ป เทสท ์เซ็นเตอร์ จ  ำกดั เม่ือวนัท่่ี 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

 
• กญัญ์วฤนท์ คุ้มพนัธ์ ป.4/2 เลขประจ าตัว 18194  

 - ไดรั้บรำงวลัเหรียญเชิดชูเกียรติ (ท ำคะแนนได ้148/150 คะแนน) ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ใน
โครงกำรทดสอบและพฒันำศกัยภำพทำงวชิำกำรคณิตศำสตร์ออนไลน์ คร้ังท่ี 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 จดัโดย บริษทั ท็อป เทสท ์     เซ็นเตอร์ จ  ำกดั เม่ือวนัท่่ี 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

- ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร เหรียญทองแดง ระดบัชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (Number Theory)  
จำกโครงกำรทดสอบทกัษะ และควำมรู้ส ำหรับกำรแข่งขนัสอบคณิตศำสตร์ออนไลน์ 
Professional Math Talent Hunt Season 2 จดัโดย ProMaTH เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลั Bronze Award สำขำวชิำ Physics and Astronomy (Category 1: Grade 7 -8) จำกกำร
แข่งขนั The Online Elimination Round of the 2nd COPERNICUS OLYMPIAD จดัโดย 
COPERNICUS OLYMPIAD เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญเงิน วชิำคณิตศำสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 จำกกำรแข่งขนั ASMO Thai 
Online 2021 จดัโดย Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.
2564 

- ไดรั้บรำงวลัเหรียญทองแดง วชิำวทิยำศำสตร์ เลเวล 1 ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 – 4 จำกกำร
แข่งขนั ASMO Thai Online 2021 จดัโดย Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เม่ือวนัท่ี 
14 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 



- ไดรั้บรำงวลัเกียรติบตัร เหรียญเงิน ระดบัชั้นประถมศึกษำตอนปลำย (Combinatorics)  
จำกโครงกำรทดสอบทกัษะ และควำมรู้ส ำหรับกำรแข่งขนัสอบคณิตศำสตร์ออนไลน์ 
Professional Math Talent Hunt Season 2 จดัโดย ProMaTH เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 

 
• รวภิัทร ชลวีระวงศ์ ป.4/4 เลขประจ าตัว 17592  

ได้รับรำงวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 3 (3rd Runner up) รุ่น Class D Girl จำกกำรแข่งขนักอล์ฟ GAD 
Thailand Championship 2021 แมทซ์ท่ี 9 ณ Dynasty Golf & Country Club จดัโดย GAD Thailand 
เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม พ.ศ.2565 
 

• สิตานัน เอกบรรณสิงห์ ป.5/1 เลขประจ าตัว 17282 รอรูปกับยืนยนัข้อมูลจากเกยีรติบัตรจริง 
- ไดรั้บเหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์เชือก   เหรียญทองแดง ประเภทฟรีแฮนด์ 
          เหรียญทองแดง ประเภทอุปกรณ์คฑำ   อนัดบัท่ี 4 ประเภทอุปกรณ์บอล 
          เหรียญทองแดง ประเภทคะแนนบุคคลรวมทุกอุปกรณ์ 
    ในกำรแข่งขนัเพื่อคดัเลือกนกักีฬำยมินำสติกลีลำ เพื่อเขำ้ร่วมกำรแข่งขนัยมินำสติกลีลำ ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ ำปี 2564 รุ่นยวุชน (อำยไุม่เกิน 12 ปี) เม่ือวนัท่ี 28 – 30 ตุลำคม พ.ศ.
2564 

 - ไดรั้บเหรียญเงิน ประเภทอุปกรณ์เชือก เหรียญทองแดง ประเภทฟรีแฮนด์    
        อนัดบัท่ี 4 ประเภทอุปกรณ์คฑำ  อนัดบัท่ี 6 ประเภทอุปกรณ์บอล 
        อนัดบัท่ี 4 ประเภทคะแนนบุคคลรวมทุกอุปกรณ์ 
   ในกำรแข่งขนัออมสินยมินำสติกลีลำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถว้ยพระรำชทำนสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี 2564 รุ่น
ยวุชน (อำยไุม่เกิน 12 ปี)  เม่ือวนัท่ี 3 - 4 ธนัวำคม พ.ศ.2564 

 

• ณพชิญา แซ่จิว ป.5/1 เลขประจ าตัว 17321  
- ไดรั้บรำงวลั First Place Winner และ Audience Award Winner เคร่ืองดนตรี Harp ประเภท Junior   

Category, 11 – 12 years old, General ในกำรแข่งขนั 21st Century Talents Strings Competition 
New Year Season 2021, Ottawa, Canada เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน พ.ศ.2564  

- ไดรั้บรำงวลั Gold Prize ประเภท Category I: Piano ในกำรแข่งขนั 21st Century Performer Music 
Learning Fest#7 Digital Edition จดัโดย Trinity College London เม่ือเดือนตุลำคม พ.ศ.2564 
- ไดรั้บรำงวลั Certificate of Merit 2021 จำกกำรประกวดผลงำนศิลปะ รำยกำร The 52nd World 
School Children’s Art Exhibition of the Republic of China เม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน พ.ศ.2565 
- ไดรั้บรำงวลั Distinction จำกกำรสอบวดัระดบักำรเตน้ Spanish Dance Grade 2 โดยสถำบนั 



Spanish Dance   Society เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 
- ไดรั้บรำงวลั Distinction ประเภท Piano Grade 3 ในรำยกำร Graded Examination in Music 
Performance   จดัโดย Trinity College London เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวำคม พ.ศ.2564  
 

• อนุสสรา ลมิพลญาณ ป.6/1 เลขประจ าตัว 17072  
ไดรั้บรำงวลั 2nd Place รุ่น Female 11-12 years old ในกำรแข่งขนัซีรีส์ จูเนียร์ ไตรแดช กรุงเทพ ปี 
2564 จดัโดย ไตรแดช กรุงเทพ (TRIDASH THAILAND) เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม พ.ศ.2565 
 

• ภัทรียา พกิุลขจร ป.6/1 เลขประจ าตัว 17210 (ส่งรูปแล้ว) 
- ไดรั้บรำงวลั รองแชมป์รถคำร์ท ล ำดบัท่ี 3 ประจ ำปี 2020 จำกกำรแข่งขนัรำยกำร Superkart 
Thailand ภำยใตก้ำรสนบัสนุนของรำชยำนยนตส์มำคมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม พ.ศ.
2564 
- ไดรั้บรำงวลัท่ี 5 รุ่น Rookie 2 จำกกำรแข่งขนัรถโกคำร์ท รำยกำร IAME X30 Thailand Round 2 
ภำยใตก้ำรสนบัสนุนของรำชยำนยนตส์มำคมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม พ.ศ.2564 
 

• ธฤตฌา สุธีระกุลชัย ป.6/3 เลขประจ าตัว 17056 (ส่งรูปแล้ว) 
ไดรั้บเหรียญทอง ประเภทบุคคลหญิงประถมศึกษำ Recurve ในกำรแข่งขนักีฬำยงิธนูชิงแชมป์แห่ง
ประเทศไทย ประจ ำปี 2564 ณ สนำมยงิธนูหวัหมำก กกท. จดัโดยสมำคมกีฬำยงิธนูแห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 12 – 15 ธนัวำคม พ.ศ.2564 

• สิตานัน พกิุลขจร ม.2/1 เลขประจ าตัว 17629 (ส่งรูปแล้ว) 
- ไดรั้บรำงวลัท่ี 3 รุ่น Mini Max และรุ่น Mini Rockie จำกกำรแข่งขนัรถคำร์ท รำยกำร Rotax Max 
Challenge   Thailand 2021 สนำมท่ี 1 ภำยใตก้ำรสนบัสนุนของรำชยำนยนตส์มำคมแห่งประเทศ
ไทยเม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม  พ.ศ.2564 
- ไดรั้บรำงวลัท่ี 4 รุ่น Mini Max จำกกำรแข่งขนัรถคำร์ท รำยกำร Rotax Max Challenge Thailand 
2021 สนำมท่ี   2 ภำยใตก้ำรสนบัสนุนของรำชยำนยนตส์มำคมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 14 
พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 
- ไดรั้บรำงวลัท่ี 5 รุ่น Cadet จำกกำรแข่งขนัรถโกคำร์ท รำยกำร IAME X30 Thailand Round 2 
ภำยใตก้ำรสนบัสนุน  ของรำชยำนยนตส์มำคมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม พ.ศ.2564 
- ไดรั้บรำงวลั รองแชมป์รถคำร์ท ล ำดบัท่ี 2 ประจ ำปี 2020 จำกกำรแข่งขนัรำยกำร Superkart 
Thailand ภำยใตก้ำร   สนบัสนุนของรำชยำนยนตส์มำคมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม 
พ.ศ.2564 
 



• สุชัญญาวณ์ี ลมิพลญาณ ม.2/3 เลขประจ าตัว 16593 
ไดรั้บรำงวลั 2nd Place รุ่น Female 13-14 years old ในกำรแข่งขนัซีรีส์ จูเนียร์ ไตรแดช กรุงเทพ ปี 
2564 จดัโดย ไตรแดช กรุงเทพ (TRIDASH THAILAND) เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม พ.ศ.2565 
 

• ภัทรวลณัณ์ วรรณยศ ม.3/1 
-  ได้ รับรำงว ัล  Bronze Honor ในกำรแข่งขันคณิตศำสตร์  รำยกำร 2021 Asia International 

Mathematical Olympiad Open contest Trial Round จัด โดย  Asia International Mathematical 
Olympiad (AIMO) เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2564       

- ไดรั้บรำงวลั Bronze Award ในรำยกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์นำนำชำติ รำยกำร 2021 WMTC 
Thailand Preliminary   Round จดัโดย World Mathematics Team Championship (WMTC) 
Thailand เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม 2564 
 

• สิริญญาพร พฤกษ์สุนันท์ ม.4/3 
ไดรั้บรำงวลัรำงวลัชนะเลิศและไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศไทย เขำ้ร่วมกำรแข่งขนัร้องเพลง
ออนไลน์ ณ ประเทศเยอรมนั ในกำรแข่งขนัร้องเพลง  “เพลงไทยท่ีคิดถึง” รำยกำร Pitchasilapha 
Online Singing Contest คร้ังท่ี 2 จดัโดยโรงเรียนดนตรีพิชำศิลป์ เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2565 
  

• ภัทรวลณิณ์ วรรณยศ ม.4/3 
-  ได้ รับรำงว ัล  Silver Honor ในกำรแข่ งขันคณิตศำสตร์  รำยกำร  2021 Asia International 

Mathematical Olympic Open contest Trial Round  จัด โดย  Asia International Mathematical 
Olympic Open contest (AIMO) เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2564                      

-  ได้ รับรำงว ัล  Silver Honour ในกำรแข่งขันคณิตศำสตร์  รำยกำร 2021 Asia International 
Mathematical Olympic Open contest Final Round จั ด โ ด ย  Asia International Mathematical 
Olympic Open contest (AIMO) เม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2564                                   

- ได้รับรำงวลั Silver Award ประเภท Online Advance Level ในกำรแข่งขนัคณิตศำสตร์ รำยกำร 
2021 World mathematic Team championship Preliminary Round จัดโดย  World Mathematics 
Team Championship (WMTC) เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม 2564                                             

- ได้รับรำงวลั Bronze Award ประเภทบุคคล  และ Top 30% Team award ประเภททีม ในกำร
แข่งขนัคณิตศำสตร์ รำยกำร 2021 World Mathematic Team Championship Final Round จดัโดย 
World Mathematics Team Championship (WMTC) เม่ือเดือนธนัวำคม พ.ศ.2564 

 
  



• อติพร วเิศษโอภาส ม.6/5 
ได้รับรำงวลัท่ี 3 ในกำรแข่งขนัตอบปัญหำำวิชำกำร ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย งำนวนักรม
พระปรมำนุชิตชิโนรส ประจ ำปี พ.ศ. 2564 จดัโดยคณะอกัษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั เม่ือ
วนัท่ี 11 ธนัวำคม 2564  

 




