
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด (คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 

 
 

 
 

97 628 612 97.45 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน ้าหนกั สว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

    628 100  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ด ี

    600 95.54  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสว่นตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    600 95.54  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏบิัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเล่ียงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

    620 98.73  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  97 628 622 99.94 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
 

    628 100 
 

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 

    600 95.54 
 

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

    625 99.52 
 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส้านกึและค่านยิม ที่
ดี 

    626 99.68 
 

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพดู 
กล้าแสดงออก 

    620 98.73 
 

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน     627 99.84  
 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หนา้ที่

รับผิดชอบ อดทนอดกลั น 
    624 99.38 

 

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

    627 99.84 
 

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

    628 100 
 

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม 

  97 628 610 97.03 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง     580 92.38  



ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด (คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ้าวัน มีวินยั 
ในตนเอง 

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง     620 98.73  
 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดแูลรักษา

สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
    628 100 

 

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ ม ทกัทาย และ 
มีสัมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

    627 99.84 
 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื นฐานครอบครัว เชื อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

    621 98.89 

 

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

    580 92.38 
 

4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

  97 628 612 97.45 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 

    615 97.93 
 

 4.2 ร้อยละของเด็กตั งค้าถามในส่ิงที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค้าตอบ 

    615 97.93 
 

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั 

    610 97.13 
 

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได ้

    610 97.13 

 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

    600 95.54 
 

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

    620 98.73 

 

 สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                     จ้านวนประเด็นพิจารณา  

97.97 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพตามประเด็นพิจารณาที่ 1  



มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปี
การศึกษา 2564-2566 ว่าด้วยการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ เด็กมีน ้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย โรงเรียนจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีความ
ตระหนักถึงความส้าคัญของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเด็กร่วมกับผู้ปกครองและน้าข้อมูลการเจริญเติบโต
ที่ได้ไปเปรียบเทียบเส้นกราฟตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
และส่งเสริมร่างกาย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเอง ทั งนี เพ่ือให้เด็กบรรลุตามประเด็นพิจารณา
ของมาตรฐาน โดยทางโรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ดังนี  
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดประสบการณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
กิจกรรมโครงงานโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน  โครงการจัดระเบียบในรั วเซนต์ฟรังซีสฯ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด งานสวัสดิการนักเรียน ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามัย กิจกรรมส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ (บันทึกน ้าหนัก-ส่วนสูงประจ้าเดือน, รายงานน ้าหนัก
ส่วนสูงของเด็ก) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย กิจกรรมส่งเสริมสุขบัญญัติที่ดี (กิจกรรมฟันสวยยิ มใส, 
กิจกรรมรณรงค์โรคติดต่อ) กิจกรรมการออกก้าลังกายให้สนุกเพ่ือสุขภาพที่ดี 
 
การพัฒนาคุณภาพตามประเด็นพิจารณาที่ 2  
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยปีการศึกษา
2564– 2566 ว่าด้วยการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ ทางแผนกปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการจัดกิจกรรมที่สนองกับนโยบายหลักของโรงเรียนที่
สนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็กร่าเริงแจ่มใส 
แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจความสามารถใน
ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส้านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน 
เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก้าหนด ชื่น
ชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว โดยก้าหนดในแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการ
เรียนรู้และกิจกรรมเสริมต่างๆเพ่ือปลูกฝังทักษะและพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมทางด้านศิลปะ การวาดภาพ
ระบายสี กิจกรรมการปั้น กิจกรรมฉีกปะ และงานประดิษฐ์ต่าง ๆ การร้องเพลง การเล่านิทาน การฟังนิทาน 
การแสดงบทบาทสมมติ รวมทั งได้มีการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย นอกจากนี ยัง
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียะทางด้านดนตรีพร้อมการเคลื่อนไหวประกอบท่าทาง การจัด
กิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นเครื่องเล่นสนาม ท้าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยจัดโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามประเด็นพิจารณา ดังนี  งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน  แผนการจัดประสบการณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน -กิจกรรมโครงงานโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน 
กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน กิจกรรมจิตรกรน้อยสร้างสรรค์งานศิลป์ โครงการเสริมสร้างชีวีตามวิถีไทย 
กิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน  กิจกรรมพ่อแม่เป็นครู กิจกรรมสอนลูกให้แบ่งปัน โครงการเปิดโลกนักอ่านสร้างฐานปัญญา 



พัฒนาอัจฉริยภาพ กิจกรรมพ่อแม่เป็นครู กิจกรรมสอนลูกให้แบ่งปัน โครงการเปิดโลกนักอ่านสร้างฐานปัญญา 
พัฒนาอัจฉริยภาพ กิจกรรมปั้นฝันนักเล่าตัวน้อย โครงการจัดระเบียบในรั วเซนต์ฟรังซีสฯ กิจกรรมสุภาพบุรุษ
ที่ดี สุภาพสตรีที่น่ารัก โครงการอภิบาลและการสอนแพร่ธรรม กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจ...ด้วยสายใยแห่งธรรม 
กิจกรรมบ้านนี มีรักและเมตตา โครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย กิจกรรมออกส่งเสริมสุขบัญญัติที่ดี 
(กิจกรรมก้าลังกายให้สนุกเพ่ือสุขภาพที่ดี)  โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง
ทัศนคติประหยัดพลังงาน 
 
การพัฒนาคุณภาพตามประเด็นพิจารณาที่ 3  
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 
2564–2566 มิติที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก ว่าด้วย การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  แผนกปฐมวัย ได้
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น
เด็กเป็นส้าคัญ เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง  
มีส่วนร่วมในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่นการไหว้ การ
ยิ ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื นฐานครอบครัว เชื อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากความรุนแรง โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ โดยให้รู้จักสังเกตผลงานของตนในขณะท้ากิจกรรมสามารถอภิปราย
ผลงานของตนเอง ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ตามความสนใจ
เพ่ือให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดของผู้อ่ืน นอกจากนี ยังจัดท้ากิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กมีวินัย 
มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือโดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามประเด็นพิจารณา ดังนี   งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน แผนการจัด
ประสบการณ ์โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมโครงงานโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน  กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาสมองหนูสู่อัจฉริยะ  โครงการงานอภิบาลและการแพร่ธรรม การสอนค้าสอน
นักเรียนคาทอลิก กิจกรรมวจนพิธีกรรมต่างๆ กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจ...ด้วยสายใยแห่งธรรม กิจกรรมบ้านนี 
มีรักและเมตตา โครงการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน กิจกรรมสอนลูกให้แบ่งปัน 
โครงการจัดระเบียบในรั วเซนต์ฟรังซีสฯ  กิจกรรมสุภาพบุรุษที่ดีสุภาพสตรีที่น่ารัก โครงการเสริมสร้างชีวีตาม
วิถีไทย กิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์วัฒนธรรม 
 
การพัฒนาคุณภาพตามประเด็นพิจารณาที่ 4  
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยปีการศึกษา 
2564 – 2566 ว่าด้วยการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา แผนกปฐมวัยโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
ได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง สามารถสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั งค้าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค้าตอบ อ่าน
นิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม



ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ โดยโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั งใจและรักการเรียนรู้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มี ทักษะทาง
ภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์โดยผ่านกิจกรรมประจ้าวันที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริมหลักสูตร เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ภาษาอังกฤษ
กับครูต่างชาติ และ นอกจากนี ยังจัดโครงการ/กิจกรรมและงานต่างๆ เช่น  งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน แผนการจัดประสบการณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม
โครงงานโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน  กิจกรรมจิตรกรน้อยสร้างสรรค์งานศิลป์  กิจกรรมพัฒนาสมองหนูสู่
อัจฉริยะ โครงการเสริมสร้างชีวีตามวิถีไทย กิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์วัฒนธรรมไทย โครงการเปิดโลกนักอ่านสร้าง
ฐานปัญญา พัฒนาอัจฉริยภาพ กิจกรรมปั้นฝันนักเล่าตัวน้อย โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติประหยัดพลังงาน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏบิัตงิาน *** 

ผลส าเร็จ 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัต ิ(Active learning) 
 

    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ 

    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ์     
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์   5 ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส้าคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    



ประเด็นพิจารณา 
การปฏบิัตงิาน *** 

ผลส าเร็จ 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนที่ค้านึงถึงความปลอดภัย     

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค้านึงถึงความปลอดภัย     

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ทีป่ลอดภยั
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่
ส้าหรับเด็กมุดลอด ปีนปา่ย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

    

 4.5 จัดหอ้งประกอบที่เอื อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     
5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน

การจัดประสบการณ์ 
 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ้านวยความสะดวกและให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสด ุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือในการ
จัดประสบการณ์ 

    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     

 5.4 มีการน้าผลการนิเทศติดตามการใชส้ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพรก่ารพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม   5 ยอดเยี่ยม 
 6.1 ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
    

 6.2 จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก้าหนดและดา้เนินการตามแผน 

    

 6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา     
 6.4 มีการติดตามผลการด้าเนินงาน และจัดท้ารายงานผล การ

ประเมินตนเองประจ้าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง ให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

  
  

 6.5 น้าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม  

  
  

 สรุปผลการประเมิน = ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                     จ้านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 

 

   

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

คุณภาพของมาตรฐานที่ 2 



การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง กับบริบทของ
ท้องถิ่น 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  แผนกปฐมวัย มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จึงได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยสถานศึกษา
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  เป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ได้เหมาะสมกับวัย หลักสูตรสถานศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม โดยมี
แนวทางในการด้าเนินงานตามแผนงานดังนี  

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท้าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย และน้าไปสู่การจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จัดท้า จัดหา แบบเรียน 
และเอกสารประกอบการเรียน เพ่ือน้ามาประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา การจัดท้าทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี
การเรียนการสอน การจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี 
 
การพัฒนาคุณภาพตามประเด็นพิจารณาที่ 2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

โรงเรียนสถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย
หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั นเรียน ได้มีการจัดประชุม พร้อมทั งแจกจ่าย คู่มือครู 
และปฏิทินปฏิบัติงานประจ้าปี ให้แก่บุคลากรครูทุกคนเพ่ือเตรียมตัวในการเปิดปีการศึกษา และใช้เป็นแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติตนในการท้างาน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมทั งได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรครู 
ได้แก่ การจัดประชุมโดยท่านผู้อ้านวยการโรงเรียน เพ่ือให้แนวคิดแก่ครูในเรื่องของท้างาน การส่งครูเข้ารับการ
อบรมพัฒนาทั งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่้าเสมอ รวมทั งส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ นอกจากนี ยังจัดโครงการ/กิจกรรมและงานต่าง ๆ ประกอบด้วย งานวางแผนสรรหา
บุคลากร งานพัฒนาบุคลากร โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู และโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 
การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด ประสบการณ์ 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  ใช้
ประสบการณ์ส้าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการจัดการประชุม อบรมสัมมนาแบบออนไลน์
เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติและปรัชญาหลักการ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการจัดท้าและ
พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา และความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศ สามารถวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท้าแผนจัดประสบการณ์  เอกสาร
ประกอบการสอน ที่สอดคล้องมาตรฐาน และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอนที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ เน้นให้ครูผู้สอนท้าการรวบรวมเก็บข้อมูลของเด็กเป็นรายบุคคล ทั งด้านร่างกาย 
อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา และการเรียนรู้ เพ่ือเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคลแล้วน้ามาวิเคราะห์ศักยภาพ
ของเด็ก โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่การสัมภาษณ์ การสังเกต และการประเมินเด็กในสภาพ
จริง จัดท้างานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมในชั นเรียน พัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือน้า
ข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เน้นการฝึกคิด



วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ ฝึกทักษะต่างๆ ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมี
การน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน กระตุ้นให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การใช้สื่อของจริงที่เด็กสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั ง 5 และเกิดกระบวนการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง สื่อคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลทาง Internet การใช้สื่อวิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและเด็ก โดยมีการสอดแทรกในแผนการจัดประสบการณ์ นอกจากนี โรงเรียน
ยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการนิเทศ และการ
วางระบบการนิเทศตามกระบวนการแบบ PDCA เพ่ือให้การนิเทศติดตามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี ยังจัดโครงการ/กิจกรรมและงานต่าง ๆ ประกอบด้วย งานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน งานวางแผนสรรหาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมครู โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยเพื่อพัฒนา 
 
การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ 4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 
2561–2563 ว่าด้วยสถานศึกษาจัดสิ่ง อ้านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  มีการจัด
สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก ได้มีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค้านึงถึง
ความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส้าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อ
เทคโนโลยีสื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้  มีการด้าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตรงตามประเด็น
พิจารณาของมาตรฐานโดยการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Zoom Cloud Mettings 
 
 
 
การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ 5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับปฐมวัย ปี
การศึกษา 2564-2566 ว่าด้วย การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้ผู้เรียน 
บุคลากรภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั งภายในและ
ภายนอก แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการ
ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนได้อ้านวยความสะดวก และให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู ซึ่งกิจกรรมการเรียน 
การสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ งาน
สารสนเทศ (ติดตั งระบบ Zoom, จัดท้าสารสนเทศโรงเรียน, Website โรงเรียน) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
และงานพัสดุ – ครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม  



 
การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ 6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับปฐมวัย ปี
การศึกษา 2564-2566 ว่าด้วยสถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โรงเรียนได้มีการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก้าหนด จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก้าหนดและด้าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการประเมินตนเองประจ้าปี น้าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดโดยสถานศึกษาจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน มีแนวการ
จัดการศึกษาโดยการด้าเนินการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา พัฒนาเด็กทุกคนให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และมีการด้าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตรงตามประเด็นพิจารณาของ
มาตรฐาน ดังนี  

งานวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ้าปี ปฏิทินปฏิบัติงานประจ้าปี จัดท้าโครงการกิจกรรมประจ้าปี และ
คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของงานบริหารการศึกษา ทางด้านงานหลักสูตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้มีจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และได้มีวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือน้าไปจัดท้าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดท้า จัดหา แบบเรียน และเอกสาร
ประกอบการเรียน ประเมินหลักสูตร การนิเทศการสอน การจัดท้าทะเบียนสื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอน 
ส่วนทางด้านโครงการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีส
เซเวียร์ได้กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID – 19) mk’โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ให้ความส้าคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร ควบคู่กับการรักษา
ไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมให้ครู และนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน และมี
แผนการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและสุ่มตรวจ ATK เชิงรุกในกลุ่มบุคลากรและนักเรียนในสังกัดเพ่ือการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ทันต่อสถานการณ ์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้มีการปรับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) คือการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทางโรงเรียนได้ด้าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการสลับ
กลุ่มนักเรียน แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 

1. จัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จ้านวนนักเรียน 20 – 25 คน 
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน จัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ตามปกติ โดยแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มล้าดับเลขคี่ และกลุ่มล้าดับ
เลขคู ่สลับกลุ่มมาเรียนที่โรงเรียนวันเว้นวัน ในบางช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดเป็นจ้านวนมากโรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom ในทุกระดับชั น 



 จากการที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  มีการพัฒนาครูและบุคลากร และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

ทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  

100 38 38 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบคุคล     38 100  
 1.2 จัดท้าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์

จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

    38 100  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั งด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

    38 100  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัตอิย่างมีความสุข 

  
100 38 38 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกบั
ประสบการณ์เดิม 

     
38 

100  

 2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทา้กจิกรรมอยา่งอิสระ 
ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธกีารเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลง่เรียนรู้
ที่หลากหลาย 

     
 

38 

100  

 2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท้า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

     
38 

100  

3 จัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวยั 

  
100 38 38 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 

    38 100  

 3.2 จัดให้มีพื นที่แสดงผลงานเด็ก พื นทีส่้าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกจิกรรม 

    38 100  

 3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลตน้ไม้  
เป็นต้น 

    38 100  

 3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง
อาย ุระยะความสนใจ และวถิีการเรียนรู้ของ
เด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สา้หรับ
การเรียนรู้กลุ่มย่อย สือ่ของเล่นที่กระตุน้ให้คิด
และหาค้าตอบ เป็นต้น 
 

    38 100  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้า
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  
100 38 38 100 ยอดเยี่ยม 



ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ
 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและ

กิจวัตรประจา้วันดว้ยเครื่องมือและวิธกีารที่
หลากหลาย  

     
38 

100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งมีส่วนร่วม 

    38 100  

 4.3 น้าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

    38 100  

 4.4 น้าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

    38 100  

 สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                      จา้นวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ด้าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี วัด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล โดยครู
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย/มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ โดยมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนทั ง จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ผ่าน 
Platform ต่าง ๆ เช่น Zoom Meetings เป็นต้น อีกทั งมีสื่อการเรียนและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอื อต่อการ
เรียนรู้ มีความพยายามในการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตระหนักการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประชุมชี แจง มอบหมาย สร้างความเข้าใจและเป็นประชาธิปไตย
ในการบริหารจัดการน้ามาสู่ประสิทธิผลที่มีคุณภาพ มีการก้าหนดให้ทุกฝ่ายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั งกิจกรรมด้าน
พัฒนาเด็กและครู เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการน้าผลมาประเมินเพ่ือปรับปรุงการบริหาร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็น
ส้าคัญ ดังต่อไปนี  
 
การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ 1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
  โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคล โดยครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล โดยจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาจากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่รองรับการ



จดัรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย/มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ มี
ความพยายามในการพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตระหนักการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประชุมชี แจง มอบหมาย สร้างความเข้าใจและเป็นประชาธิปไตยในการ
บริหารจัดการน้ามาสู่ประสิทธิผลที่มีคุณภาพ มีการก้าหนดให้ทุกฝ่ายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั งกิจกรรมด้านพัฒนา
เด็กและครู เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการน้าผลมาประเมินเพ่ือปรับปรุงการบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง  
  โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไประยุกต์ใช้ในการ
ด้าเนินชีวิตได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา ทางโรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับเด็กเพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงสมวัย ผ่านกิจกรรมออกก้าลังกายให้สนุกเพ่ือสุขภาพที่ดี และได้ส่งเสริม
ให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเบื องต้นของศาสนา และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โดยมีโครงการอภิบาลและการสอนแพร่ธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมบ้านนี มีรักและเมตตา กิจกรรม
กล่อมเกลาจิตใจ ด้วยสายใยแห่งธรรม มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมใน
โครงการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนผ่านทางกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน และยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ
ประกอบด้วย กิจกรรมโครงงานโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาสมอง
หนูสู่อัจฉริยะ  
 
การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ 2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ด้าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยโรงเรียนได้จัดท้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
แผนกปฐมวัย และน้าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่รองรับการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง เน้นการจัดประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท้ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนเรียนรู้ที่
หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระท้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษา พัฒนาเด็กทุกคนให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ มีการวิเคราะห์หลักสูตร ยึดบริบทของเด็ก สภาพแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงหลักการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรโดยน้ามาก้าหนดจัดท้าหน่วยการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ
กระท้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กได้คิดและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมโครงงานโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาสมองหนูสู่อัจฉริยะ  



  
การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ 3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย  
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปี
การศึกษา 2564-2566 ว่าด้วยการจัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
สถานศึกษามีการก้าหนดวิธีการ ขั นตอนการด้าเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ครู
จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื นที่แสดงผลงานเด็ก พื นที่ส้าหรับมุมประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ส้าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย มีสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค้าตอบ เป็นต้น 
 โรงเรียนได้อ้านวยความสะดวกในการจัดหา จัดซื อสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ คือการติดตั ง 
LCD และห้องคอมพิวเตอร์ มีการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านโดยจัดซื อ จัดหา อุปกรณ์ที่ทันสมัย จัดให้มีแหล่ง
การเรียนรู้ของแผนกปฐมวัย มีศูนย์โลกอัจฉริยะ มีหนังสือและกิจกรรมในห้อง Creative Reading อย่าง
หลากหลาย โดยการให้เด็กมีส่วนร่วมน้าหนังสือมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรม/โครงการ ที่ช่วยสนับสนุนให้จัดบรรยากาศที่เอื อต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ได้แก่ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ได้ติดตั งระบบ ZOOM 
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ และท้าการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการอบรม
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพมากขึ น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โรงเรียนได้
ด้าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งจะประกอบด้วยบทเรียน
ทั งในรูปแบบ PowerPoint และคลิปวีดิโอการสอนของครู  
  นอกจากนั นแล้วโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ
ของโรงเรียนเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ ผ่านเว็บไซต์ http://www.stfx.ac.th/ Facebook : 
@SantFrancisXavierSchoolOfficial และ Line Open Chat ของแต่ละห้องเรียนโดยมีครูประจ้าชั นเป็น
ผู้ดูแล อีกทั งครูยังเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื อโควิด-19 ครูทุกคนใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย และมีการนิเทศการสอน
เพ่ือเป็นทบทวนว่าการสอนของครูนั นได้ท้าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ 4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้จัดให้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ้าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน้าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินดังนี  
 1. บุคลากรครูให้ความส้าคัญกับการท้างานวิจัยในชั นเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านพัฒนาการต่างๆ 
ที่สังเกตพบ ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และน้าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาการ



จัดการเรียนรู้สร้างนวัตกรรมสื่อการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นเด็กเป็นส้าคัญ รวมทั งมีการเผยแพร่
งานวิจัยบนฐานข้อมูลออนไลน์ มีการยืม-คืนงานวิจัย เพ่ือให้เพ่ือนครูได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั นเรียนให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ น โดยมีการติดตามผลการ
จัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั ง เพ่ือหาจุดเด่นในการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
 2. โรงเรียนได้ก้าหนดให้ครูผู้สอนวิธีการประเมินผลและใช้เครื่องมือการประเมินเด็กอย่างหลากหลาย
ทั งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กก่อนเรียน 
ระหว่างการเรียนและหลังเรียน มีการจดบันทึกอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ แปลความหมาย
ข้อมูล จัดท้าเป็นสารนิทัศน์และน้ามาวิเคราะห์ไตร่ตรอง เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเด็ก มีการเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ท้าให้การเรียนรู้เพ่ิมพูน แล้วน้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไข
ปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เช่น บูรณาการเรียนการสอนเปิด
โอกาสให้เด็ก - เลือกเรียนตามความสนใจ ในการเรียนการสอนแบบโครงงาน การใช้นวัตกรรมการเรียนการ
สอนโครงงานโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน การลงมือปฏิบัติจริง และการประเมินพัฒนาการทั ง 4 ด้าน ซึ่งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโควิด-19 ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ทางโรงเรียนได้สร้างแบบประเมินพัฒนาการออนไลน์จาก Google Forms โดยใช้ QR Code 
ส่งให้ผู้ปกครองประเมินควบคู่กับการเขียนประเมินพัฒนาการลงในสมุดรายงานประจ้าตัวนักเรียน โดยมีการ
จัดท้าเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก รวมทั งน้าผลการประเมิน
ที่ได้มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน แผนการจัดประสบการณ์ รวมทั งสื่อ
หรือแหล่งการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก  
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดค้านวณ 
  90 3,010 2752 91.43 ยอดยีย่ม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอา่นในแต่ละ
ระดับชั นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

    2836 94.21  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขยีนในแต่ละ
ระดับชั นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

    2746 91.23  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับชั นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

    2766 91.89  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค้านวณใน
แต่ละดับชั นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก้าหนด 

    2660 88.37  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

  91 3010 2862 95.08 ยอดเยี่ยม 



ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จ้าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    2676 88.91  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

    2927 97.24  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล     2983 99.10  
3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   90 3010 2745 91.19 ยอดเยี่ยม 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้ทั งตัวเองและการท้างานเป็นทีม 
    2745 91.19  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ นงาน 
ผลผลิต 

    2745 91.19  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

  95 3010 2993 99.43 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    2993 99.43  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท้างานอยา่งสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    2993 99.43  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   85 3010 2714 90.16 ยอดเยี่ยม 
 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
    2724 70.56  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื นฐานเดิม 

    3010 100  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรอืผลการทดสอบอืน่ ๆ 

    3010 100  

6 มีความรู้ทักษะพื นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   92 3010 2959 98.30 ยอดเยี่ยม 
 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพื นฐานและ

เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  
    2959 98.30  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพื นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท้างานหรืองานอาชีพ 

    2959 98.30  

คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน         

1 การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก้าหนด 

  95 3010 3010 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

    3010 100 100 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส้านึกตามที่
สถานศึกษาก้าหนด โดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    3010 100  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   95 3010 2887 95.91 ยอดเยี่ยม 



ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย  

    2893 96.11  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั งภูมปิญัญาไทย 

    2881 95.71  

3 การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

  93 3010 2822 93.75 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย เชื อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

    2822 93.75  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   90 3010 2801 93.05 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

    2801 93.05  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

    2801 93.05  

 สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                       จ้านวนประเด็นพิจารณา 

 ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้มีการจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยมีการจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับตัวชี วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
2551 และหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 2551 (ปรับปรุง 2560) มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ทั งในและนอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน มีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนก้าหนด รวมถึงมีการวัดและการประเมินผลของรายวิชาต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ตลอดจนการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างหลาหลาย ทั งรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหาแบบโครงงาน   
การบูรณาการในการเรียนรู้วันส้าคัญต่าง ๆ  

  โดยมอบหมายให้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยและกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ด้าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์เต็มตามศักยภาพและ
ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั น ตลอดทั งปีการศึกษา ด้วยกิจกรรมสัปดาห์ครูกลอนสุนทรภู่ กิจกรรม
คลินิกภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมความสามารถกลุ่มสาระภาษาไทย ที่มุ่งพัฒนาทักษะการฟัง การดู การพูด 



การอ่าน การเขียน และการสื่อสารด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทุกทักษะและมาตรฐานการเรียนรู้
ทั ง 5 สาระให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟังดู พูด 
สาระที่ 4 หลักภาษาและการใช้ภาษาและสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ทั งภายในห้องเรียนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร อาทิ กิจกรรมอ่านทุกวันสร้างฐานปัญญา กิจกรรมอ่านคล่องท่องโลกกว้าง กิจกรรมเล่มนี สิน่า
อ่าน เป็นต้น อีกทั ง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ มีกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการคิดค้านวณ คือ กิจกรรม
แข่งขันเกมคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแข่งขันคณิตคิด และกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
 

2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ด้าเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนตั งแต่ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีการจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย โรงเรี ยน
จัดท้าโครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้วางแผนการท้างาน สร้างความรู้จากการท้าโครงงาน/
ผลงาน/ชิ นงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา โดยนักเรียนทุกคน เข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ท้าให้นักเรียนมีโครงงาน/ผลงาน/ชิ นงาน ที่ เป็นเชิงประจักษ์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน โครงงาน/ผลงาน/ชิ นงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับ
คุณภาพที่โรงเรียนก้าหนดตามกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และมีความเหมาะสมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน น้ากระบวนไปสู่ภาคปฏิบัติตาม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ้าแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบองค์รวม สามารถคาดการณ์ ก้าหนดเป้าหมาย แนวทางการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างมีสติมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ โดยด้าเนินการตามโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี  . โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  โครงการเปิดโลกนักอ่าน สร้างฐานปัญญา พัฒนาอัจฉริยภาพ 
 

 3. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้มีการจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีนโยบาย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ มีทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร โดยน้าทักษะด้าน
ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดังนั นโรงเรียนจึงมีการจัดท้าแผนการ
เรียนรู้ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายในแผนพัฒนาของโรงเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2564 แล้วรวบรวมสรุป และจัดท้า
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เปรียบเทียบผลการประเมิน และเกณฑ์เฉลี่ยของ
โรงเรียน สรุปผลการประเมิน เขียนรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนเปรียบเทียบผล
การประเมินผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 โรงเรียนยังได้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน เต็ม จ้านวน 3 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 100 เต็ม จ้านวน 
7 คน  
  



การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. โรงเรียนได้มีการก้าหนดนโยบายวางแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่เน้นและพัฒนา

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเบื องต้นของศาสนา และค่านิยมที่พึงประสงค์  
โดยมีโครงการจัดระเบียบในรั วเซนต์ฟรังซีสฯ ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมมัธยสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศ  
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมห้องเรียนเชิงบวก(Big cleaming Day) กิจกรรมคุณคือดาว
เด่นเซนต์ฟรังซีสฯ  โครงการการสอนแพร่ธรรมภายในโรงเรียน ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท่ีว่า “จิตแห่งรักและ
เมตตา  สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว” เอกลักษณ์   “ชุมชนแห่งรักและเมตตา” ประกอบด้วย กิจกรรมบ้านนี มีรัก
และเมตตา กิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจ..ด้วยสายใยแห่งธรรม  โครงการลูกเสือ-เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร 
ทีส่่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนรู้จักการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและรู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตยในหมู่คณะ  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
ได้มีส่วนร่วมในโครงการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนผ่านทางกิจกรรมพ่อ-แม่
เป็นครู  กิจกรรมห้องเรียนจริยธรรมชุมชน  กิจกรรมสอนลูกให้แบ่งปัน  กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  

2. โรงเรียนมีความตระหนักในเรื่องความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยผ่านโครงการเสริมสร้างชีวีตามวิถีไทยที่
ส่งเสริมนักเรียนในเรื่องความเป็นไทยและภูมิใจในความเป็นไทยคือกิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมหล่อเทียนและแห่
เทียนพรรษา กิจกรรมรักษ์ไทยรักษ์วัฒนธรรมไทย  และปลูกฝังให้นักเรียนมีความส้านึกในความเป็นชาติไทย 
ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการรู้รัก ภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอดแทรก เศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการด้ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมห้องงานปั้น เป็นต้น 

3.โรงเรียนได้ปลูกฝังนักเรียนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยจัด
กิจกรรม  มัธยสัมพันธ์อยู่ภายใต้โครงการจัดระเบียบในรั วเซนต์ฟรังซีสฯ เพ่ือให้นักเรียนยอมรับเหตุผลความ
คิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่ในการท้างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั งโรงเรียนได้จัด
แผนงานอภิบาลส่งเสริมความเชื่อในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ อาทิเช่น วจนพิธีกรรมวันส้าคัญต่างๆ ให้
เกิดการอยู่ร่วมกันด้านศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม  และยังมีแผนงานจัดงานแนะแนวให้ค้าปรึกษานักเรียน 
ติดตามและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมกับท้าการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น 

4. โรงเรียนส่งเสริมด้านของสุขภาพทางร่างกายและจิตสังคม โดยมีโครงการส่งเสริมสุขภาพและ
พลานามัยประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและบริการด้านสุขภาพ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ กิจกรรมส่งเสริม
สุขบัญญัติที่ดี กิจกรรมออกก้าลังกายยามเช้า ทางโรงเรียนเห็นถึงความส้าคัญในการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต  อารมณ์ สังคม และให้นักเรียนเติบโตอย่างสมวัย นอกจากนี ยังมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการ



เรียนรู้สุขศึกษาและกลุ่มสาระศิลปะจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคามสุข สมวัยและสุขภาพดี ให้
ความรู้นักเรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อีทั งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อให้เอื อ
กับการเรียนรู้ให้นักเรียนมีจิตสังคมท่ีส่งผลให้นักเรียนมีความสุขการการเรียนรู้ ผ่านทางโครงการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่นกิจกรรมเซนต์ฟรังซีสฯรักษ์สะอาด  กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติประหยัดพลังงาน 
โครงการจัดระเบียบในรั วเซนต์ฟรังซีสฯ ประกอบด้วยกิจกรรมห้องเรียนเชิงบวก(Big cleaming Day) เป็นต้น 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏบิัตงิาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน   5 ยอดเยี่ยม 
 1.1  ก้าหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงักัด 

    

 1.2 ก้าหนดวิสยัทัศน์ และพันธกจิ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับ
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.3 ก้าหนดเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพนัธกิจ ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 น้าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 น้าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  
    

 2.2 มีการน้าแผนไปปฏบิัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    

 2.3 มีการบริหารอัตราก้าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน้าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

    

3 ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2 บริหารจัดการเกีย่วกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3 บริหารจัดการเกีย่วกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวถิีชีวิตจริง  

    

 3.4 กา้หนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    



ประเด็นพิจารณา 
การปฏบิัตงิาน 

*** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี   5 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ  
    

 4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี     
 4.3 น้าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพีเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน

และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    

 4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบตัิงานของครู บุคลากร ที่
มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรอืวิธกีารที่เป็นแบบอยา่ง
ที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื อต่อ
การเรียนรู้ และค้านึงถึงความปลอดภยั 

    

 5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื อต่อ
การเรียนรู้ และค้านึงถึงความปลอดภยั 

    

 5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื อตอ่การจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 สรุปผลการประเมิน = ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                       จ้านวนประเด็นพิจารณา 

30 ยอดเยี่ยม 

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้วงจร PDCA  ด้วย
การบริหารที่เป็นระบบ  มีการกระจายอ้านวจ และมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มีการวิเคราะห์ผลการจัด
การศึกษา ที่ผ่านมา  จัดการประชุมระดมความคิดเห็น  วางแผน ก้าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือให้มี



ประสิทธิภาพมากขึ น โดยการน้าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ คือการน้าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ มาก้าหนดกลยุทธ์ น้าไปสู่การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี โครงการและกิจกรรมต่างๆ  และ
ก้าหนดผู้รับผิดชอบ ก้าหนดการประเมิน หลังจากการด้าเนินการตามแผน มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน มา
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  
 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียนด้าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการจัดการ
เรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง น้าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษามีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั นเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
และมีจิตสารธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด้าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาซอฟแวร์ทางการบริหารงานต่างๆ เช่น โปรแกรม 
infopro ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  จัดซื อ licenen ZOOM เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งเสริมให้ครู
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์  
 

มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ทางโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ได้มีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวโดยมีการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการส้ารวจความต้องการของบุคลากร 
มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่้าเสมอ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ต่อ
ปี และส่งเสริมให้บุคลากรท้าการวิจัย น้าผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาเป็นรากฐานการคิด
ด้านวิชาการและการจัดการมีการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผลการพัฒนา แล้ว
น้าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในครั งต่อไป และยังมีส่วนร่วมในการวางแผนและน้าแผนไปปฏิบัติ
จริงตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย โดยโรงเรียนมีค้าสั่งแต่งตั งผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตรงตามสายงาน
อย่างชัดเจน และโรงเรียนมีการวางแผนและน้าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีการก้ากับติดตาม
ประเมินผลอย่างสม่้าเสมอ เพื่อน้าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริม
ให้ครูมีการพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมการประกวดรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ  

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นั น  โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัย และเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่ปลอดภัยและเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
สร้างห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีจ้านวนเพียงพอ ต่อจ้านวนนักเรียน มีการก่อสร้างอาคารเรียนที่มั่นคง โดย
ได้รับการตรวจประเมินจากวิศวกรเป็นประจ้าทุกปี โรงเรียน มีการจัดเจ้าหน้าที่ท้าความสะอาดประจ้าตึก และ
ประจ้าชั นต่างๆ เพ่ือช่วยดูแลความสะอาด ของอาคารเรียน มีการจัดเจ้าหน้าที่ครูเวร ประจ้าจุด ในช่วงเวลา
พัก เพ่ือช่วยดูแลความปลอดภัย นอกเหนือจาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีหน้าที่ดูแลทั่วไป   จัดให้มี
สิ่งอ้านวยความสะดวกพอเพียง อาทิเช่น โรงอาหารและร้านค้าจ้าหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม โต๊ะรับประทาน
อาหาร ห้องพยาบาล ตู้น ้าดื่ม ห้องสุขา อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี โดยมีการตรวจซ่อมบ้ารุงจากเจ้าหน้าที่ ใน
ทุกสัปดาห์   โรงเรียนมีการจัด สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ประดับ อยู่รอบบริเวณโรงเรียน 



และมีการจัดแหล่งเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ เพ่ิมขึ น โดยทางโรงเรียนได้
จัดสร้างเป็นศูนย์สร้างสรรค์จินตภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องโลกนักคิด อาณาจักรนักอ่าน บ้านศิลปะ ศูนย์
อัจฉริยะไอที ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง เวทีศักยภาพ และห้องมรดกวัฒนธรรมไทย โดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆที่จัดขึ นเป็นประจ้าทุกวันเพื่อให้นักเรียนได้เลือกเข้ามาเรียนรู้ตามความสนใจ  

การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมี
ห้องสมุดท่ีให้บริการในด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและมีการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม โดยมีการจัดแบ่งเป็นห้อง ดังนี  ชั น 1 จัดเป็นหนังสือ-วรรณกรรม ส้าหรับเด็ก ชั น 2 ห้องE –library 
ซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ จ้านวน 32 เครื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการสืบค้นข้อมูล อีกด้านหนึ่ง
เป็นมุมหนังสือเรียน และสารานุกรมไทย ชั น3 จัดเป็น ห้องเธียรเตอร์ (ห้องชมภาพยนตร์) จ้านวน 85 ที่นั่ง 
โดยเปิดบริการให้กับนักเรียน ในช่วงพักกลางวัน และเปิดบริการให้ครูส้าหรับเป็นสื่อช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ  

 เนื่องจากปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID – 19 ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ในปีที่ผ่าน
มา   ตั งแต่ 26 มีนาคม 2563 และตามมติคณะรัฐมนตรีได้ขยาย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ออกไปถึง 30 กันยายน 2564 และในปี2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจา
นุเบกษา เผยแพร่ค้าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   
ที่ 11/2564 เรื่อง พื นที่สถานการณ์ที่ก้าหนดเป็นพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื นที่ควบคุมสูงสุด และพื นที่
ควบคุม ตามข้อก้าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักรตั งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั น สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื อโควิด-19 ยังทวีความรุ่นแรงมากยิ่งขึ นในหลายพื นท่ีล ฉะนั นการด้าเนินการตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง  ใน
การนี รัฐบาลมีนโยบายให้โรงเรียนเปิดเรียนแบบ on-site โดยต้องท้าเป็นพื นที่ปลอดโควิด หรือ Covid free 
setting (เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19)  

 ดังนั นโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์จึงให้ความส้าคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู และ
บุคลากร ควบคู่กับการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมให้ครู และนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 ครบถ้วน และมีแผนการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและสุ่มตรวจ ATK เชงิรุกในกลุ่มบุคลากร
และนักเรียนในสังกัดเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ทันต่อสถานการณ์ 

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ได้มีการปรับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  คือการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือการ



จัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทางโรงเรียนได้ด้าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ
การสลับกลุ่มนักเรียน แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  

1. จัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จ้านวนนักเรียน 20 – 25 คน/  
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน จัดการเรียนการสอนครบทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามปกติ โดยแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มล้าดับเลขค่ี และกลุ่ม
ล้าดับเลขคู่ สลับกลุ่มมาเรียนที่โรงเรียนวันเว้นวัน ในบางชว่งเวลาที่มีการแพร่ระบาดเป็นจ้านวนมากโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom ในทุกระดับชั น   
 ส้าหรับความปลอดภัยในการแพร่ระบาด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มีมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาด โดยก้าหนดการปฏิบัติของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน คือ 1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 2) นักเรียนทุกคนต้องคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตามบริเวณท่ีโรงเรียนก้าหนด 
ทุกวัน  ตลอดจนคัดกรองอุณหภูมิอีกครั งก่อนเข้าห้องเรียน  3)  ล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือเจลล์แอลกอฮอล์
หลังรับประทานอาหาร หรือเข้าห้องน ้า 4) นักเรียนปฏิบัติทุกกิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี การ
ใช้พื นที่ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องประชุม  ฯลฯ มีการก้าหนดให้จัดห้องเรียน จ้านวนไม่เกิน 20 -25 ตัว แต่ละ
ตัวมีระยะห่าง 1-1.5 เมตตร เพ่ือลดความแออัด ของนักเรียน  และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนงดการใช้ของ
ร่วมกัน  การมารับกลับบ้าน ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุด รับ – ส่งที่โรงเรียนก้าหนด   
 จากการที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มีการพัฒนาครูและบุคลากร และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการ
จัดการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนา้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

  89 206  206 100 ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี วัดของหลกัสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

    206 100  

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนา้ไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

    206 100  

 1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสา้หรับผู้ที่
มีความจ้าเป็น และต้องการความชว่ยเหลือ
พิเศษ  

    206 100  

 1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน้าเสนอผลงาน 

    206 100  

 1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

    206 100  

2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื อต่อการเรียนรู ้

  91  206 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู ้

    206 100  



ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู ้

    206 100  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

    206 100  

3 มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก   91  206 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

    206 100  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั นเรียน ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักทีจ่ะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

    206 100  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  89  206 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

    206 100  

 4.2 มีขั นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

    206 100  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

    206 100  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียนเพื่อนา้ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

    206 100  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  89  206 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

    206 100  

 5.2 น้าข้อมูลป้อนกลบัไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

    206 100  

 สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                      จา้นวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 
 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ครูจ ัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยผ่ำนกระบวนกำรวเิครำะห์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้ว ัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
พุทธศกัรำช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) จดัท ำหลกัสูตรกำรศกึษำทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั จดัท ำ
หลกัสูตรกลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้จดักจิกรรม/โครงกำรที่หลำกหลำย ครูออกแบบหน่วยกำรจดักำรเรยีนรู ้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ก ำหนดเนื้อหำและกิจกรรมตำมควำมสนใจผ่ำน
กระบวนกำรคดิ ได้ฝึกทกัษะ ได้แสดงออก น ำเสนอผลงำน แสดงควำมคดิเห็น ศึกษำแหล่งเรยีนรู้ที่
หลำกหลำย เรยีนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรสำระกำรเรยีนรู้และทกัษะต่ำงๆ โดยมกีำรจดัรูปแบบกำร
จดักำรเรยีนกำรสอนทัง้ จดักำรเรยีนกำรสอนทีโ่รงเรยีน (On-Site) และกำรจดักำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ 
(Online) ผ่ำน Platform ต่ำงๆ เช่น Google Classroom, Google Sites ,Zoom  Meetings เป็นต้น อีก



ทัง้มสีื่อกำรเรยีนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรเรยีนรู ้ครูบรหิำรจดักำรชัน้เรยีนเชงิบวก โดย
วิเครำะห์ผู้เรียน สร้ำงบรรยำกำศในชัน้เรียนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ผู้บริหำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พฒันำกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

โรงเรยีนมกีำรวำงแผน ก ำหนดปฏทินิ จดักำรประชุมครแูละผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งรว่มกนัแลกเปลีย่น
ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรจดักำรเรยีนรู ้มกีำรอภปิรำยและสะท้อนผลกำรจดักำรเรยีนรู้โดยกำร
นิเทศกำรสอน มกีำรตรวจสอบและประเมนิผลควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรยีนอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสทิธภิำพ ประเมนิผูเ้รยีนจำกสภำพจรงิ มขี ัน้ตอนกำรตรวจสอบ เลอืกใชเ้ครื่องมอื/วธิกีำรวดัผลและ
ประเมนิผลอย่ำงเหมำะสม ครูทุกคนจดัท ำวจิยัเพื่อพฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส ำคญัใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเพื่อน ำไปพฒันำตนเองต่อไป มกีำรก ำกบัตดิตำม ประเมนิผล สรุปผล 
น ำมำปรบัปรุงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนใหม้ปีระสทิธิภำพมำกขึน้ โดยมปีระเดน็พจิำรณำตำมมำตรฐำน
ดว้ยกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 
  1 ครโูรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีเซเวยีร ์มกีำรจดักำรเรยีนรูผ้่ำนกระบวนกำรคดิและปฏบิตัจิรงิ และ
สำมำรถน ำไประยกุตใ์ชใ้นกำรด ำเนินชวีติได ้โดยจดัท ำหลกัสตูรสถำนศกึษำ จดัท ำแผนกำรจดักำร
เรยีนรูท้ีร่องรบั กำรจดัรปูแบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีโ่รงเรยีน (On-Site) และกำรจดักำรเรยีนกำร
สอนออนไลน์ (Online) กำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีน ไดเ้รยีนรูโ้ดยผ่ำนกระบวนกำรคดิ ปฏบิตัจิรงิ
ดว้ยวธิกีำรทีห่ลำกหลำย โดยครศูกึษำ ท ำควำมเขำ้ใจในเป้ำหมำยคุณภำพผูเ้รยีนตำมมำตรฐำนกำร
เรยีนรู ้ตวัชีว้ดัของหลกัสตูรสถำนศกึษำ วำงแผนกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผูเ้รยีน
ครอบคลุมทัง้ดำ้นควำมรู ้ทกัษะกระบวนกำร และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
ผ่ำนกระบวนกำรคดิและปฏบิตัจิรงิ จดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีแ่สดงถงึกำรพฒันำคุณภำพผูเ้รยีนทัง้ดำ้น
ควำมรู ้ดำ้นทกัษะกระบวนกำร ครจูดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูค้รบทุกวชิำ ครบทุกชัน้ปี ครเูขำ้รว่ม
อบรม สมัมนำ เพื่อพฒันำใหม้คีวำมรูแ้ละทกัษะกำรจดักำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของเชือ้โควดิ-19 ครทูุกคนใชร้ปูแบบกำรสอนทีห่ลำกหลำย และมกีำรนิเทศกำรสอนเพื่อเป็นทบทวนว่ำ
กำรสอนของครนูัน้ไดท้ ำใหผู้เ้รยีนมกีระบวนกำรคดิและปฏบิตัจิรงิ และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติ
ได ้
 2.โรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีเซเวยีร ์ส่งเสรมิสนบัสนุนใหค้รผููส้อนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรใชส้ื่อ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อผลติสื่อกำรเรยีนรู ้และท ำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดย
กำรจดักำรอบรมเกีย่วกบักำรสรำ้งสรรคส์ื่อออนไลน์ กำรสรำ้งแบบทดสอบดว้ย Google Forms 
สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ช่วยใหก้ำรจดักำรศกึษำมคีุณภำพมำกขึน้ โดยเฉพำะ
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID 19) โรงเรยีนไดด้ ำเนินกำรจดักำรเรยีน
กำรสอนออนไลน์ในรปูแบบต่ำงๆ เช่น Google Sites เป็นบทเรยีนออนไลน์ในระดบัชัน้ประถมศกึษำ 
Google Classroom เป็นบทเรยีนออนไลน์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษำ ซึง่ทัง้สองรปูแบบจะประกอบดว้ย 
บทเรยีนทัง้ในรปูแบบ PowerPoint คลปิวดีโิอกำรสอนของคร ูคลปิวดิโิอควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีน
จำก YouTube  ขอ้มลูแหล่งกำรเรยีนรู ้Online เพิม่เตมิ ครมูกีำรวดัผลประเมนิผลทีห่ลำกหลำยโดยใช้ 
Google Forms อคัคลปิวดีโิอ ภำพถ่ำย ฯ และมกีำรจดักำรเรยีนกำรสอนรปูแบบ Online ของครใูนทุก



ระดบัชัน้ ทุกหอ้งเรยีน ทุกแผนกำรเรยีน ดว้ยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และครผููส้อนมชี่องทำง
กำรตดิต่อและตดิตำมนกัเรยีนผ่ำน Line ของแต่ละวชิำ 
  นอกจำกนัน้แลว้โรงเรยีนเซนต์ฟรงัซสีเซเวยีร ์มชี่องทำงประชำสมัพนัธก์ิจกรรม ขำ่วสำรในเรื่อง
ต่ำงๆของโรงเรยีนเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง นักเรยีน และผู้สนใจ ผ่ำนเว็บไซต์ http://www.stfx.ac.th/  
Facebook : @SantFrancisXavierSchoolOfficial และ line ของแต่ละห้องเรยีนโดยมคีรูประจ ำชัน้เป็น
ผูด้แูล 
    3.ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบันกัเรยีนและผูป้กครอง ครรูบัฟงัควำมคดิเหน็ของนกัเรยีนและ
ผูป้กครอง มกีำรปรกึษำและรว่มมอืกบัผูป้กครองในกำรดแูลดำ้นกำรเรยีนและกำรดูแลนกัเรยีนในดำ้น
พฤตกิรรม เพื่อหำแนวทำงใหน้กัเรยีนมกีำรปรบัตวั เปลีย่นแปลงตำมทีพ่งึปรำรถนำ ส่งผลใหค้รไูดร้บั
ควำมไวว้ำงใจจำกนกัเรยีนและผูป้กครอง ครปูระจ ำชัน้มขีอ้มลูนกัเรยีนเป็นรำยบุคคล สำมำรถน ำขอ้มลู
ไปวำงแผนพฒันำกำรเรยีนและแนวทำงกำรใหค้ ำปรกึษำในเรือ่งต่ำงๆ แก่นกัเรยีนร่วมกบัผูป้กครอง 
ครผููส้อนในรำยวชิำต่ำงๆ และครแูนะแนว ทัง้ในช่วงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีโ่รงเรยีน (On-Site) และ
กำรจดักำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ (Online)  
  ในช่วงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่โรงเรยีน (On-Site) ครูและนักเรยีนมกีำรบรหิำรจดักำรชัน้
เรยีนอย่ำงมสี่วนร่วม โดยมคีณะกรรมกำรบรหิำรห้องเรยีน แบ่งออกเป็นฝ่ำยต่ำงๆ เช่น ฝ่ำยวชิำกำร 
ฝ่ำยรกัษำระเบยีบวนิัย ฝ่ำยรกัษำควำมสะอำด และฝ่ำยบรหิำรจดักำรทัว่ไป โรงเรยีนและครูมกีำรจดั
หอ้งเรยีนใหม้กีำรเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะเรยีน มเีครือ่งตรวจวดัอุณหภมู ิมเีจลแอลกอฮอรท์ุกหอ้งเรยีน 
ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ห้องเรยีนมกีำรจัด
บรรยำกำศในชัน้เรยีนที่เอื้อต่อกำรเรยีนรู้ มอุีปกรณ์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอน มป้ีำยสำระ
ควำมรู้ต่ำงๆ บอร์ดจดัควำมรู้ตำมวนัส ำคญัต่ำงๆ เพื่อเสรมิสร้ำงกำรเรยีนรู้ของนักเรยีน ในช่วงกำร
จดักำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ (Online)  ครปูระจ ำชัน้และครผููส้อนมกีำรพูดคุยติดตำมกำรเขำ้เรยีน กำร
ส่งงำนของนักเรยีน โดยครูประจ ำชัน้มกีำรพูดคุยกบันักเรยีน และผู้ปกครอง ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ต่ำงๆ เช่น โทรศพัท์ ช่องทำง Line เพื่อตดิตำมและให้กำรดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
ครทูุกคนจงึมปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบันกัเรยีนส่งผลใหเ้ดก็รกัทีจ่ะเรยีนรู ้และเรยีนรว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข 
  
 ครโูรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีเซเวยีร ์มกีำรตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำ
พฒันำผูเ้รยีน โดยวเิครำะหห์ลกัสตูรสถำนศกึษำเพื่อจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูแ้ละประเมนิผูเ้รยีนตำม
สภำพจรงิ มกีำรพฒันำเครือ่งมอืวดัผล ทีม่คีวำมหลำกหลำย เช่น กำรสรำ้งแบบทดสอบ โดยใช ้Google 
forms รองรบักำรจดักำรเรยีนรูแ้บบออนไลน์ และประเมนิผลกำรเรยีนที่มคีุณภำพตำมหลกักำรวดัและ
ประเมนิผล สอดคลอ้งกบัทุกมำตรฐำนและตวัชีว้ดั ดว้ยวธิกีำรและเครื่องมอืทีห่ลำกหลำย และตดัสนิผล
กำรเรยีนรู้อย่ำงเป็นระบบ มกีำรให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรยีนและผู้ปกครองผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น 
เวบ็ไซต์โรงเรยีน, Google Classroom, Line ระดบัชัน้, Line ห้องเรยีน,จดหมำยจำกทำงโรงเรยีน และ
กำรตดิต่อผ่ำนโทรศพัท์โรงเรยีน ครูประจ ำชัน้ ผู้ปกครอง เพื่อแจง้ผลกำรเรยีน พฤตกิรรม กำรท ำงำน 
และผลงำนต่ำงๆ ของนกัเรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนน ำไปใชพ้ฒันำตนเอง 

http://www.stfx.ac.th/


 4.  ครโูรงเรยีนเซนตฟ์รงัซสีเซเวยีร ์มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบั เพื่อ
พฒันำและปรบัปรงุกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยครแูละผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งรว่มกนัแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณ์ ในกำรจดักำรเรยีนรูท้ ัง้กำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีโ่รงเรยีน (On-Site) และกำรจดักำรเรยีน
กำรสอนออนไลน์ (Online) ในสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดย
ครหูวัหน้ำฝ่ำย หวัหน้ำกลุ่มสำระ และครทุูกกลุ่มสำระกำรเรยีนรูม้กีำรประชุมสปัดำหล์ะ 1 ครัง้ ทัง้กำร
ประชุมทีโ่รงเรยีนและกำรประชุม Online ผ่ำน Zoom Meetings เพื่อแจง้ขอ้มลูขำ่วสำรของโรงเรยีน 
ขำ่วสำรกำรศกึษำ รวมทัง้ปรกึษำเรือ่งกำรจดักำรเรยีนกำรสอน กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประสบกำรณ์กำร
จดักำรเรยีนกำรสอน เพื่อน ำไปปรบัปรงุและพฒันำกำรจดักำรเรยีนรูข้องตนเอง และใหข้้อมลูสะทอ้น
กลบัหลงัจำกน ำค ำแนะน ำนัน้ไปปฏบิตั ิครทูุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรูไ้ดร้บักำรนิเทศกำรสอนอย่ำงน้อยภำค
เรยีนละ 1 ครัง้ ครทูุกกลุ่มสำระกำรเรยีนรูม้กีำรท ำวจิยัในชัน้เรยีน อยำ่งน้อยปีกำรศกึษำละ 1 เรือ่ง 
ส่งผลใหค้รไูดร้ว่มกนัวเิครำะหแ์นวทำงในกำรจดักำรเรยีนรูเ้พื่อพฒันำปรบัปรงุกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
 


