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ค าน า 

รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของโรงเรียนธรีศาสตร์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้ สถานศึกษา จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง   ให้แก่หน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของ 
โรงเรียนท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา  2562    
ท่ีสะท้อนให้เห็นคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร      
ส่วนท่ี 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน 
การศึกษา  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และ 
เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนธรีศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

        

    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนธรีศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

สารบญั 
           

                  หน้า 
 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร         1 
  ตอนท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       1 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   11 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      20 
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6. รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ       21 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     27 
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7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี)      47 

ภาคผนวก           49
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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียน    ธีรศาสตร์     รหัส  1170100031    ท่ีต้ังเลขท่ี  37/3  หมู่ 16       ต าบล   ท่าผา  
อ าเภอ   บ้านโป่ง    จังหวัด    ราชบุรี      สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทรศัพท์    032 743192        โทรสาร    032 743192   
Email :  theerasartt9@gmail.com                    Website : www.theerasart.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ  12  มีนาคม  2512   เปิดสอนระดับ ก่อนประถม  ถึงระดับช้ัน  มัธยมศึกษาตอนต้น   
จ านวนนักเรียน  2,294  คน          จ านวนบุคลากรโรงเรียน  111 คน 
 

ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

  2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
                2.2 รายงานสรุปโครงการ/งาน/กิจกรรม 
                2.3 หลักสูตรสถานศึกษา/ แผนการจัดประสบการณ์ 
                2.4 รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
                2.5 เกียรติบัตร/รางวัล 
  2.6 การปฏิบัติท่ีดีแต่ละมาตรฐาน 

 

3) โรงเรียนมีแผนจะพฒันาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลและ 
     ฝึกตั้งค าถาม/ข้อสงสัย  

      3.1.1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
      3.1.2 โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 
3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2 การเตรียมแผนบริหารจัดการความเส่ียงของโรงเรียน 
      3.2.1 โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี3 พัฒนาบุคลากรครูให้มีประสิทธิภาพการสอน ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้
     ของเด็กๆ      
     3.3.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21 

      3.3.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
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4) นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี 
4.1 แบบอย่างท่ีดี ด้านคุณภาพของเด็ก  

      4.1.1 “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
       ด้วย AP3A (AAA) Model” 

    4.1.2 “หนูน้อยสุขภาพดีห่างไกลโรคด้วยรูปแบบการล้างมือถูกวิธี” 
 4.2 แบบอย่างท่ีดี ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  4.2.1 “การบริหารจัดการด้วยรูปแบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA และ TQM” 
4.3 แบบอย่างท่ีดี ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
     4.3.1“การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบกิจกรรมเกม 
             การศึกษา” 
4.4 แบบอย่างท่ีดี ด้านการจัดการศึกษาคาทอลิก   

     4.4.1 “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสนามแพร่ธรรมตามอัตลักษณ์การแบ่งปันด้วยจิต 
    อาสาแห่งรักและรับใช้ ด้วยรูปแบบออมสินมหาพรต (LWPSA  Model)” 

         4.4.2 “การส่งเสริมอัตลักษณ์ด้วยรูปแบบการแบ่งปันและมารยาทการไหว้” 
 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1. รางวัลโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่น ระดับเพชรโดย (ปปส.)    
      ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2562   
5.2. รางวัลสถานศึกษาคาทอลิกท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการ/กิจกรรม  
      ห้องเรียนสีขาว โอกาส 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม และ 100 ปี สมณลิขิต  
      Maximum Illud  ปีการศึกษา 2562 
5.3. โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดราชบุรี โดยส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา          
      เอกชน  ปี 2561  
 

6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
6.2  จัดการเรียนรู้กิจกรรมชมรม  และ การงานอาชีพ เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การ
สร้างอาชีพ และการมีงานท า 
6.3  จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
6.4  จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน   
6.5  อบรมครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 
6.6  อบรมครูและจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education  
6.7  จัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
6.8  จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เป็นกิจกรรมชมรมและรายวิชาเพิ่มเติม 
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6.9  ส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น ด้วยการ
คัดกรอง  และช่วยเหลือผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่อง 
6.10 อบรมครูผู้สอนในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ลงนาม    
                                  (บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
                            วันท่ี 25  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรียน  ธีรศาสตร์     รหัสโรงเรียน  1170100031 
ท่ีต้ังเลขท่ี  37/3   หมู่ท่ี 16  ถนนแสงชูโต  ต าบลท่าผา    อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี      
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา โทรศัพท์    032 743192     โทรสาร  032 743192   
Email :  theerasartt9@gmail.com      Website : www.theerasart.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ  12  มีนาคม  2512   เปิดสอนระดับช้ัน ก่อนอนุบาล  ถึงระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี 3   

     จ านวนนักเรียน  2,294  คน  จ านวนบุคลากรโรงเรียน  111 คน 
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
        บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
              ประเภทโรงเรียนในระบบ 

        สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
 
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา - - - - - - 
เตรียมอนุบาล 1 - 11 13 - - 24 
อนุบาลปีท่ี 1 5 - 80 66 - - 146 

อนุบาลปีท่ี 2 5 - 69 84 - - 153 
อนุบาลปีท่ี 3 5 - 107 83 - - 190 

รวม 16  267 246   513 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 - 106 101 - - 207 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4 - 105 91 - - 196 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 - 98 117 - - 215 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 - 117 95 - - 212 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 - 108 102 - - 210 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 - 102 106 - - 208 

รวม 24 - 636 612 - - 1,248 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 - 100 76 - - 176 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 - 93 77 - - 179 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 - 108 79 - - 187 

รวม 12 - 301 232 - - 533 
รวมทั้งสิ้น 52 - 1,204 1,090 - - 2,294 
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  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - 1 - - 1 
- ผู้จัดการ - - - - - 
- ผู้อ านวยการ - - - - - 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - 1 - - - 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ 1 15 - - 16 
- ครูต่างชาติ - 1 - - 1 
- ครูอัตราจ้าง - 4 - - 4 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ 13 28 - - 41 
- ครูต่างชาติ - 1 - - 1 

- ครูอัตราจ้าง - 8 - - 8 
ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ 6 16 1 1 24 
- ครูต่างชาติ  - 1 - - 1 

- ครูอัตราจ้าง - 4 - - 4 
รวม 20 79 1 1 109 

4. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจ้าหน้าท่ี - 1 - - 1 

5.อื่นๆ (ระบุ) ครูพิเศษ      
- พ่ีเลี้ยง 9 - - - 9 

รวม 9 1   10 
รวมทั้งสิ้น 29 80 1 1 111 

 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู    31 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  33 : 1 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



7 

 

 

 

  ระดับประถมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    30 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  52 : 1 

  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    22 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  45 : 1 
 

1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับ 

ห้อง จ านวนเด็ก จ านวนครู รวม 
ครูประจ าชั้น พ่ีเลี้ยง ครูพิเศษ 

เตรียมอนุบาล 26 1 1 - 2 

อนุบาล1/1 25 1 1 - 2 
อนุบาล1/2 28 1 1 - 2 
อนุบาล1/3 29 1 1 - 2 
อนุบาล1/4 32 1 1 - 2 
อนุบาล1/5 32 1 1 - 2 
อนุบาล2/1 33 1 - - 1 
อนุบาล2/2 33 1 - - 1 
อนุบาล2/3 29 1 - - 1 
อนุบาล2/4 29 1 - - 1 
อนุบาล2/5 29 1 - - 1 
อนุบาล3/1 40 1 - - 1 
อนุบาล3/2 37 1 - - 1 
อนุบาล3/3 37 1 - - 1 
อนุบาล3/4 37 1 - - 1 
อนุบาล3/5 37 1 - - 1 
ครูพิเศษอนุบาล1-3 - - - 8 8 
รวม 489 16 6 30 
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  1.3.3  สรปุจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 9 11 - - - - 
ภาษาไทย - - 5 1 1 1 
คณิตศาสตร ์ - - 3 3 2 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 4 1 2 1 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 3 3 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 2 3 - 
ศิลปะ - - 4 1 2 - 
การงานอาชีพ - - 2 - 1 2 
ภาษาต่างประเทศ - - 7 1 4 2 

   

  1.3.4  สรุปจ านวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ 21 14 
- เนตรนารี 9 10 
- ยุวกาชาด 9 - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 38 24 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 24 12 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 24 12 
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   1.3.5   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน ์
ลูกเสือ/เนตรนารี 

/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน

ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 13 13 1   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  18 18 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 24 24 -   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - 5 -   
ยุวกาชาด - - -   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - -   

รวม 61 60 1 - - 
 
    
  1.3.6  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จ านวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เขา้รับการอบรม ปี พ.ศ......... 

2  คน 1.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
    เอกชน  ส่วนกลาง  (ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม   
    มูลนิธิยุวพัฒน์)  

10-11 มิถุนายน  2562 

2  คน 3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
   เอกชน   จังหวัดราชบุรี 

22-23  กรกฎาคม  2562 

4  คน 4. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
   เอกชน   จังหวัดราชบุรี 

17  มกราคม  2562 
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2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข 
วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนธีรศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่บริบทการจัดการศึกษาไทย 4.0  และ ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์   
:  คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ  
บุคลากรครูทุกคนมีหน้าท่ีต้องส่ังสอน อบรม  ปลูกฝัง สร้างนิสัย ให้ผู้เรียนทุกคน  
1) มีคุณธรรมพื้นฐานความเป็นมนุษย์คือ ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ ความยุติธรรม  
2) รู้จักคุณธรรมจากคุณค่าพระวรสารตามระบบจัดการศึกษาคาทอลิก  เป็นผู้ให้ตามอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ ของโรงเรียน  (แบ่งปัน จิตอาสา ระเบียบวินัยและวัฒนธรรม ครอบครัว การไหว้)  
3) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ฯ 8 ประการ มีค่านิยมพื้นฐานของคนไทย 12 ประการ    
: สังคมแห่งการเรียนรู้  
1) จัดบริเวณอาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ทุกพื้นท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อผู้เรียน  
2) บุคลากรครูและนักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เป็นนักอ่าน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มบุคลากร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  สามารถให้บริการด้านวิชาการสถานท่ีและบุคลากร เพื่อการศึกษาแก่
ชุมชนและเครือข่าย    
: บริบทการศึกษาไทย 4.0    
1) พัฒนาการสอนและการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ  
2) ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
3) จัดการเรียนการสอนเน้นการคิดเชิงระบบ แบบ Active  Learning 4) จัดการบริหาร ส่ือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีเพื่อบุคลากรครูในโรงเรียนใช้จัดการเรียนรู้ สอดคล้อง บริบทการศึกษาไทย 4.0 อย่าง
หลากหลาย     
: ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  
1) จัดโครงการ งาน ส่งเสริม ปลูกฝัง และสัมผัสประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง   
   1.1 บทบาทหน้าท่ีของนักเรียนท่ีดี ลูกท่ีดี และพลเมืองดี    
   1.2 มีจริยธรรม และมารยาทท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ    
   1.3 มีความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ    
   1.4 มีความรู้ทักษะทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และความสามารถพิเศษ   
   1.5 ความตระหนัก  ทบทวน  ไตร่ตรองการใช้ชีวิตประจ าวัน    
2) จัดให้มีขวัญ ก าลังใจ ยกย่อง เชิดชู สนับสนุนผู้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
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ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการ
อภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
3. จัดกิจกรรม มวลประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนได้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ 
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

เป้าหมายท่ี 1   คุณภาพของเด็ก 
เป้าหมายท่ี 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
เป้าหมายท่ี 4   การจัดการศึกษาคาทอลิก 
 

ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
3. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

5. พัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
8. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
9. ส่งเสริมการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
10. ส่งเสริมให้มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
11. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
12. ส่งเสริมการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
13. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
14. ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
15. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาคาทอลิก 
16. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝ่ายอบรมศึกษา 
17. ส่งเสริมให้มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 
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ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เอกลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนธีรศาสตร์ คือ  วัฒนธรรมองค์กร ท่ีว่า 
“ครอบครัวธีรศาสตร์....ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม” 
"อยู่อย่างครอบครัว  ท างานอย่างมืออาชีพ" 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมครอบครัวธีรศาสตร์ คือ 
1)  การไหว ้ เป็นพฤติกรรมของบุคลท่ีแสดงถึงความเคารพ  ความผูกพันเป็นครอบครัว เป็นญาติ
มิตร  มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  และต่อผู้คนท่ัวไป 
2)  การบริหารจัดการ ท างานเป็นระบบ ต่อยอด พัฒนา 

อัตลักษณ์ อัตลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์   คือ   “แบ่งปัน"   ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ บุคลากรครูและ
นักเรียน  ในครอบครัวธีรศาสตร์เป็นผู้แบ่งปัน ความรู้ ความดี และความสุข 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.04 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที ่
1 

ตัวชี้วัดที่ 
 9 

2. โครงการหนูน้อย
อนุบาลคนดี 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

3. โครงการทศันศึกษา ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.91 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

4. โครงการวันบัณฑิต
น้อย 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 92.67 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

5. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.45 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ทุกตัวชี้วัด 

6. โครงการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.53 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 

7. โครงการวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 

8. โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 94.74 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

9. โครงการ
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
อนุบาลน่าอยู่ 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 95.79 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่

2 
- 

10. โครงการหนูน้อย
หรรษา 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 95.79 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

11. โครงการสง่เสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่
ครูมืออาชีพศตวรรษที่ 
21 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.52 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ตัวชี้วัดที่ 5,7 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

1. โครงการอ่านแต่
เล็กเด็กฉลาด 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.80 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

2. โครงการหน่ึง
ห้องเรียนหน่ึง
คุณธรรม 

ร้อยละ 
83  

 

ดีเลิศ 97.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

3. โครงการแหลง่
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.65 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 2 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.04 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 

5. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 98.25 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 3,4 

6. โครงการหนูน้อย
อนุบาลคนดี 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

7. โครงการคุณหนู
รอบรู ้

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 94.37 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

8. โครงการทศัน
ศึกษา 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.91 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

- 

9. โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ คาราวาน
ความรู้ 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.00 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 3,4,6 

10. โครงการวัน
บัณฑิตน้อย 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 92.67 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

11. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.45 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ทุกตัวชี้วัด 

12. โครงการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.53 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

13. โครงการวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

14. โครงการหนูน้อย
หรรษา 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 95.79 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

15. โครงการวัน
กตัญญู 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 94.52 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

16. โครงการเรียนรู้
เก่ียวกับคริสต์ศาสนา 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 94.24 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

1. โครงการอ่านแต่
เล็กเด็กฉลาด 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.80 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

2. โครงการหน่ึง
ห้องเรียนหน่ึง
คุณธรรม 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

3. โครงการแหลง่
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.65 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 2 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.04 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ตัวชี้วัดที ่9 

5. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 98.25 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 3,4 

6. โครงการหนูน้อย
อนุบาลคนดี 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

7. โครงการคุณหนู
รอบรู ้

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 94.37 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

8. โครงการทศันศึกษา ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.91 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

- 

9. โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ คาราวาน
ความรู้ 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.00 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 3,4,6 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

10. โครงการวัน
บัณฑิตน้อย 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 92.67 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

11. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.45 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ทุกตัวชี้วัด 

12. โครงการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.53 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 

13. โครงการวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

14. โครงการรู้เวลา 
มารยาทดี มีระเบียบ 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 95.09 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 1 

15. โครงการ
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ 
อนุบาลน่าอยู่ 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 95.79 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

- 

16. โครงการหนูน้อย
หรรษา 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 95.79 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

17. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.69 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

18. โครงการวัน
กตัญญูต่อคณะ
ผู้บริหาร 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.66 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

19. โครงการเรียนรู้
เก่ียวกับคริสต์ศาสนา 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 94.24 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

20. โครงการอาสาท า
ดี 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 93.75 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

- - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

1. โครงการอ่านแต่
เล็กเด็กฉลาด 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.80 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

2. โครงการแหลง่
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ร้อย
ละ 83  

 

ดีเลิศ 97.65 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 2 

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ร้อย
ละ 83  

ดีเลิศ 96.04 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ตัวชี้วัดที่ 9 

4. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

ร้อย
ละ 83  

 

ดีเลิศ 98.25 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 3 

5. โครงการหนูน้อย
อนุบาลคนดี 

ร้อย
ละ 83  

ดีเลิศ 96.83 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

6. โครงการคุณหนู
รอบรู ้

ร้อย
ละ 83  

ดีเลิศ 94.37 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

7. โครงการทศัน
ศึกษา 

ร้อย
ละ 83  

ดีเลิศ 97.91 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

- 

8. โครงการเปิด
บ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

ร้อย
ละ 83  

 

ดีเลิศ 97.00 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

- ตัวชี้วัดที่ 3,4,6 

9. โครงการวัน
บัณฑิตน้อย 

ร้อย
ละ 83  

ดีเลิศ 92.67 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

- - 

10. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

ร้อย
ละ 83  

 

ดีเลิศ 96.45 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ทุกตัวชี้วัด 

11. โครงการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

ร้อย
ละ 83  

 

ดีเลิศ 96.53 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 

12. โครงการวัน
แห่งความภาคภูมิใจ 

ร้อย
ละ 83  

ดีเลิศ 97.83 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานที่
1 

- - 

13. โครงการวัน
กตัญญูต่อคณะ
ผู้บริหาร 

ร้อย
ละ 83  

 

ดีเลิศ 97.66 ยอด
เย่ียม 

1 - - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

1. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 

ร้อยละ 
83 

 

ดีเลิศ 96.78 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 

2. โครงการส่งเสริม
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 100.0
0 

ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 

ตัวชี้วัดที 7 

3. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.45 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
สู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.52 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ตัวชี้วัดที่ 5,7 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 

1. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.78 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที ่
1 

- 

2. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
สู่ครูมืออาชีพ
ศตวรรษที่ 21 

20 ดีเลิศ 97.52 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ตัวชี้วัดที่ 5,7 

3. โครงการขวัญ
และก าลังใจ 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.72 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

- - 

4. โครงการสุขภาพ
ดีชีวีมีสุข 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.58 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

- - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 

1. โครงการแหลง่
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.65 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

- ตัวชี้วัดที่ 2 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย  ดีเลิศ  ยอดเย่ียม    

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 

2. โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ คาราวาน
ความรู้ 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.00 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ตัวชี้วัดที่ 3,4,6 

3. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.45 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ทุกตัวชี้วัด 

4. โครงการ
สิ่งแวดล้อม
สร้างสรรค์ อนุบาล
น่าอยู่ 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 95.79 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

- 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 9 

1. โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.78 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 

2. โครงการหน่ึง
ห้องเรียนหน่ึง
คุณธรรม 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ตัวชี้วัดที่1 

3. โครงการคุณหนู
รอบรู ้

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 94.37 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

- - 

4. โครงการจัดซื้อ
และซ่อมแซมวัสดุ – 
ครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 95.40 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

- 

5. โครงการส่งเสริม
และพัฒนางาน
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 93.16 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 

ตัวชี้วัดที่ 10 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 10 

1. โครงการพบ
ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 93.31 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

- - 

2. โครงการแหลง่
เรียนรู้ภูมิปัญญา 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.65 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ตัวชี้วัดที่ 2 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 10 

3. โครงการวัน
บัณฑิตน้อย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 92.67 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

- - 

4. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.45 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ทุกตัวชี้วัด 

5. โครงการวันแห่ง
ความภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

- - 

6. โครงการโปรง่ใส
ได้คุณภาพ 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 96.00 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

ยุทธศาสตร์ที ่
2 

- 

7. โครงการสาย
สัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 95.84 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
2 

- - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 11 

1. โครงการพบ
ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 93.31 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

- - 

2. โครงการหน่ึง
ห้องเรียนหน่ึง
คุณธรรม 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ตัวชี้วัดที1่ 
 

3. โครงการเปิด
บ้านวิชาการ 
คาราวานความรู้ 

489 ดีเลิศ 97.00 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ตัวชี้วัดที่ 3,4,6 

4. โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 96.45 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ทุกตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 12 

1. โครงการหน่ึง
ห้องเรียนหน่ึง
คุณธรรม 

ร้อยละ 
83  
 

ดีเลิศ 97.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ตัวชี้วัดที่1 

2. โครงการแหลง่
เรียนรู้ภูมิปัญญา 

ร้อยละ 
83  

ดีเลิศ 97.65 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ตัวชี้วัดที่ 2 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

 

สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จ านวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 12 

โครงการทัศนศึกษา ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 97.91 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

- 

โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ คาราวาน
ความรู้ 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 97.00 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ตัวชี้วัดที่ 3,4,6 

โครงการหนูน้อย
หรรษา 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 95.79 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

- - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 13 

โครงการหนูน้อย
อนุบาลคนดี 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 96.83 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

- 

โครงการเรียนรู้
เก่ียวกับคริสต์ศาสนา 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 94.24 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

- - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 14 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 96.45 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ทุกตัวชี้วัด 

โครงการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 96.53 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

- 

โครงการสายสัมพันธ์
บ้านและโรงเรียน 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 95.84 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
3 

- - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 15 

โครงการเรียนรู้
เก่ียวกับคริสต์ศาสนา 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 94.24 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
4 

- - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 16 

โครงการเรียนรู้
เก่ียวกับคริสต์ศาสนา 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 94.24 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
4 

- - 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 17 

โครงการเรียนรู้
เก่ียวกับคริสต์ศาสนา 

ร้อยละ 
83 

ดีเลิศ 94.24 ยอดเย่ียม มาตรฐานที่
4 

- - 

 
 
 
 
 
 



22 

 

 

 

***   ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  

 
 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านร่างกาย 489 470 96.11 19 3.89 0 0 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 489 475 97.14 14 2.86 0 0 
3. ด้านสังคม 489 475 97.14 14 2.86 0 0 
4. ด้านสติปัญญา 489 462 94.48 25 5.11 2 0.41 

  

  

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือ

เพื่อการพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างส้ินเชิงหรือเห็นได้ชัด 
เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์  (C – 
Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)           มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างท่ีดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 
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ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1.  แบบอย่างท่ีดี (Best  Practice) 
“การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการห้องเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุขด้วย AP3A (AAA) Model” 
 “หนูน้อยสุขภาพดี ห่างไกลโรคด้วยรูปแบบการล้างมือถูกวิธี” 

ด้านคุณภาพของเด็ก 

- การศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
- การศึกษาปฐมวัย 

3. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Best  Practice) 
“การบริหารจัดการด้วยรูปแบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA 
และ TQM” 

ด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

การศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.นวัตกรรม 
    “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการครูจิตอาสาร่วมใจ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบ ADCDA  Model” 
5. แบบอย่างท่ีดี (Best  Practice) 
“การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยด้วย
รูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา” 

ด้านการจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 
- การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

- การศึกษาปฐมวัย 

6. นวัตกรรม 
   “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่ง
รักและรับใช้ ด้วยรูปแบบออมสินมหาพรต (LWPSA  Model)” 
7. แบบอย่างท่ีดี (Best  Practice) 
“การส่งเสริมอัตลักษณ์ด้วยรูปแบบการแบ่งปันและมารยาท
การไหว้” 

ด้านการจัดการศึกษา
คาทอลิก 

- การศึกษาปฐมวัย และ  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
- การศึกษาปฐมวัย 

 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

   ท่ี ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
ด้านสถานศึกษา 

1 มอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงาน
ดีเด่นระดับเพชร  โครงการโรงเรียน
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจ าปี 2562 

โล่รางวัล และ  
เกียรติบัตร 

ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 

2 รางวัลสถานศึกษาคาทอลิกท่ี
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้
โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียนสีขาว 

เกียรติบัตร 
ระดับสังฆมณฑล จากฝ่ายอบรมศึกษา 

สังฆมณฑลราชบุรี 
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   ท่ี ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
โอกาส 350 ปี การสถาปนามิสซัง
สยาม และ 100 ปี สมณลิขิต 
Maximum Illud ปีการศึกษา 
2562 

ด้านครู 

1 รางวัล “สดุดีครูเอกชน” (ชมเชย) 
ประจ าปี พ.ศ.2563  

เกียรติบัตร ระดับภาค สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

2 รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น  เกียรติบัตร ระดับภาค สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

3 รางวัลเกียรติบัตร “ครูสอนนาน 25 
ปี”  

เกียรติบัตร ระดับเขตฯ จากคุรุสภาจังหวัด เขต
พื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 
2 

4 รางวัลเกียรติบัตร “บุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่น โรงเรียนธีร
ศาสตร์”  

เกียรติบัตร ระดับเขตฯ จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

5 รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑล  เกียรติบัตร ระดับสังฆมณฑล
ราชบุรี 

จากฝ่ายอบรมศึกษา 
สังฆมณฑลราชบุรี 

ด้านเด็ก 

1 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย   

  เหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ระดับกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายบ้านโป่ง 4 

2 การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย   
  เหรียญทอง   
อันดับ6 

ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ระดับกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายบ้านโป่ง 4 

3 

การแข่งขันเทควันโดในรายการ 
"เพชรบุรี  เมืองคนดี สามวัง ชิง
แชมป์ภาคกลาง" ครั้งท่ี 10  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการ 
 

  เหรียญเงิน ระดับจังหวัด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พาณิชยการเพชรบุรี 
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6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 ศธจ.ราชบุรี  
2. โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน พ.ศ. 2560 ป.ป.ส.  
3. โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง พ.ศ. 2561 ป.ป.ส.  
4. โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร พ.ศ.2562 ป.ป.ส.  

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด 

√  

2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า √  

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning √  

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) √  

5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

√  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
√ 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ √  

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) √  

9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น √  

10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ √  

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ได้มาตรฐานระดับดีมาก ได้มาตรฐานระดับดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ร้อยละ 97.00 ดีมาก ร้อยละ 90.83  ดีมาก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ผ่านการประเมิน  ผ่านการประเมิน 
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9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                       สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 

  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
   สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

                        สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

         ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือฯ ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

1 มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง          
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

 
- 

 
- 

 
83.00 

 
489 

 
470 

 
96.11 

 
ยอดเยี่ยม 

1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน √ 

   
467 95.50 

 

1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี 

 
√ 

    
472 

 
96.52 

 

1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย √ 

   
473 96.73  

1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

 
 
√ 

    
468 

 
95.71 

 

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

  
83.00 489 475 97.14 ยอดเยี่ยม 

2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          
แสดงอารมณ์ ความรูส้ึกได้เหมาะสม √ 

   
482 98.57  

2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย √ 

   
467 95.50  

2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

 
√ 

   

469 95.91 
 

2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านึกและค่านิยม      
ที่ดี √ 

   
482 98.57  

2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก √ 

   
461 94.27  

2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน √    474 96.93  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ 

   474 96.93  

2.8 ร้อยละของเด็กซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด √ 

   483 98.77  

2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว √ 

   481 98.36  

3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอื
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  
83.00 489 475 97.14 ยอดเยี่ยม 

3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัย 
ในตนเอง 

√ 
   

474 96.93 
 

3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √    469 95.91  

3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน √ 

   
471 96.32  

3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การย้ิม ทักทาย และ 
มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

√ 
   

485 99.18 
 

3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

√ 

   

476 97.34 

 

3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

√ 
   

474 96.93 
 

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

  
83.00 489 462 94.48 ยอดเยี่ยม 

4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ √ 

   471 96.32  

4.2 ร้อยละของเด็กต้ังค าถามในสิ่งที ่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

√ 
   

450 92.02 
 

4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย √ 

   461 94.27  

4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ือง 
ง่าย ๆ ได้ 

√ 

   

458 93.66 

 



29 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
เด็กท้ังหมด 

(คน) 

จ านวนเด็ก
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

ไม่
ปฏิบัต ิ

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

√ 
   

470 96.11 
 

4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่น
ขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

√ 
   

462 94.48 
 

สรุปผลการประเมิน  96.22 ยอดเยี่ยม 
  

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมนิทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง   ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเย่ียม   ร้อยละ 90.00 – 100     

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   
ในปกีารศึกษา 2562  โรงเรียนธีรศาสตร์ มีความตระหนักถึงคุณภาพของเด็กปฐมวัย โดยได้จัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี เด็กให้มีพัฒนาการ ความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพตามหลักสูตร
ก าหนด มีระเบียบวินัย พร้อม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ มีจิตส านึกแห่งความเป็น
ไทย รู้จัก อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสามารถด้านการคิดอย่างสม่ าเสมอ  จัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆท่ีสอดคล้องและส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน  ส่งผลใหคุ้ณภาพของเด็กอยู่ในระดับยอดเย่ียม ดังนี้คือ 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย โรงเรียนจัดกิจกรรมประจ าวันให้กับเด็กอย่างหลากหลาย มีการเข้าแถวเคารพ
ธงชาติยามเช้า การท าความสะอาดล้างมือ การพักผ่อน และการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เด็กด่ืมนมเป็น
ประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมหลัก6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
เสรี/เล่นตามมุม กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา 
โดยครูผู้สอนด าเนินการออกแบบกิจรรม เลือกส่ือการสอนท่ี ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแล รักษา
สุขภาพร่างกาย และการฝึกทักษะ กลไกของร่างกายตามวัย กิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมว่ายน้ า โดยครูท่ีมี
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีสอนท าหน้าท่ีจัดกิจกรรมให้แก่เด็กท่ีเหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยเป็น
จ านวน 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ มีการละเล่นไทย การก าหนดหน่วยการเรียนท่ีส่งเสริม และปลูกฝังเห็นความส าคัญของ
การดูแล สุขภาพร่างกาย การออกก าลังกาย เพื่อให้ เด็กสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงใน ชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
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ท างานของกล้ามเนื้อ การ เคล่ือนไหวโดยน ากีฬาท่ีมีวิธีการเล่นเหมาะกับวัยของเด็ก เช่น การวิ่ง การว่ายน้ า และ 
การเล่นกีฬาท่ีมีอุปกรณ์ในการเล่น การละเล่นไทย จัดให้มีการช่ังน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือนพร้อมท้ังน า
ข้อมูลมาบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล จัดป้ายนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับการระวัง ป้องกันโรคส่ิง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย และ โครงการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนก าหนดซึ่ง
มีผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ร้อยละ94.79 โครงการหนูน้อยหรรษา ร้อยละ 
95.79 โครงการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 96.53  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ96.45 โครงการ
ส่ิงแวดล้อมสร้างสรรค์อนุบาลน่าอยู่ ร้อยละ95.79 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ96.78 มุ่งเน้นให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น กล้า
แสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ควบคุมอารมณ์ของตนเอง อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส ในการปฏิบัติกิจกรรม
ประจ าวันท่ีเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถและ น าเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรม     การเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ การน าเสนอ ความคิดเห็นหรือผลงานในลักษณะ รายบุคคล รายกลุ่มขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรมศิลปะท่ี หลากหลายสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ท่ีเด็กได้รับความรู้  การจัดกิจกรรมท่ี เปิด
โอกาสให้เด็กแสดงความสามารถด้าน ศิลปะ เช่น การประกวดระบายสีภาพใน วันไหว้ครู วันแม่ แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ การจัดกิจกรรมท่ีเด็กเรียนรู้ และแสดงความสามารถในการร้อง การเต้น การแสดง เช่น การแสดงวันแม่ 
การแสดงวันคริสต์มาส การแสดงนิทานวันเด็ก  น าเด็กไปทัศนศึกษาสถานท่ีต่างๆ ในชุมชน หรือสวนสาธารณะ  
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ รักธรรมชาติ จัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อให้เด็กรู้จัก
แบ่งปัน จัดกิจกรรมฟังเทศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และ โครงการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนก าหนดซึ่งมีผลความส าเร็จของ
โครงการ ดังนี้ โครงการหนูน้อยหรรษา ร้อยละ 95.79 โครงการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 96.53 โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ96.45 โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม ร้อยละ 97.83 โครงการคุณหนูรอบรู้ 
ร้อยละ 94.37 โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี ร้อยละ 96.83 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ96.78 
โครงการอาสาท าดี ร้อยละ93.26 โครงการวันกตัญญู ร้อยละ94.52 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร้อยละ96.69 
มุ่งเน้นให้เด็กสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จัก
ยับย้ังช่ังใจ อดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนดช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหว   

3. พัฒนาการด้านสังคม โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่
เด็กผ่าน การปฏิบัติกิจกรรมในกิจกรรมประจ าวัน จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กปรับตัว และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ผ่านกิจกรรมการเล่นต่าง ๆ เช่น การร่วมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม การท ากิจกรรมกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ รวมท้ัง
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียน และ โครงการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนก าหนดซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการ 
ดังนี้ โครงการหนูน้อยหรรษาร้อยละ 95.79  โครงการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 96.53 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ96.45 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ96.78 ร้อยละ96.78 โครงการรู้เวลามารยาท
ดีมีระเบียบ ร้อยละ95.09 โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม ร้อยละ 97.83  โครงการทัศนศึกษา ร้อยละ 97.91 
โครงการหนูน้อยอนุบาลคนดี ร้อยละ 96.83 งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  ร้อยละ 94.00 งานวันรื่นเริงวัน
คริสต์มาส  ร้อยละ 94.48 งานบันทึกความดี ร้อยละ 92.52  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยร้อยละ 96.69   
โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ร้อยละ 97.65   โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก ร้อยละ 96.53 โครงการอาสา
ท าดี ร้อยละ 93.26 มุ่งเน้นให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  

4.พัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมทักษะภาษา การคิดรวบยอด 
การแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้  การลงมือปฏิบัติในหน่วยการเรียนต่างๆ การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น 
กิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาจีน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการส่ือสาร กิจกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็ก
เรียนรู้ ICT จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานท่ี ธรรมชาติ และส่ิงต่าง ๆ
รอบตัว โดยจัดการเรียนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนท่ีบูรณาการสาระท่ีเด็กควรเรียนรู้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาใน
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมให้เด็กมีความใฝ่รู้ สังเกต และสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมเสรีมีความหลากหลายท้ัง กิจกรรมและมุมประสบการณ์ให้เด็กได้ เลือกท าตามความ
สนใจ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 เช่น กิจกรรมการสังเกต กิจกรรมการ ส ารวจ กิจกรรม
ทดลอง กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ กิจกรรมรักการอ่านยามเช้า จัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการ
คิด กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมสงบ การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงการเพื่อให้เด็กเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจ และ
โครงการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนก าหนดซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ โครงการหนูน้อยหรรษา ร้อยละ 95.79 
โครงการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 96.53 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 96.45 โครงการทัศน
ศึกษา ร้อยละ 97.91 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 96.78 โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาร้อยละ 
97.65  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร้อยละ 98.25  โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ร้อยละ 
97.00  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 96.04 โครงการอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด ร้อยละ 96.80 มุ่งเน้นให้เด็ก
สามารถส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถาม
ในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง 
การเล่นอิสระเป็นต้น และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
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     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 

  
5 5.00/ยอดเยี่ยม 

1.1 มหีลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย √ 

   

1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ √    
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลง
มือปฏิบัติ (Active learning) √ 

   

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

√ 
   

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรบัปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง √    
2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 5.00/ยอดเยี่ยม 

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน  √    
2.2 จัดครูให้มคีวามเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ √    
2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย √    
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √    
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย √    

3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   5 5.00/ยอดเยี่ยม 
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ 

   

3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  √ 

   

3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคญัในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัด
กิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล √ 

   

3.4 ส่งเสริมใหค้รูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว √    
3.5 ส่งเสริมใหค้รูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแหง่การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)  √ 

   

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 5.00/ยอดเยี่ยม 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย √    
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย √    
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วม
ใจ √ 

   

4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและ
เพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด
ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

√ 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

 4.5 จัดห้องประกอบที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก √    

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ ์

  
5 5.00/ยอดเยี่ยม 

5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ √ 

   

5.2 พฒันาครใูห้มีความรูค้วามสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์ √ 

   

5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ √    

5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา √    
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพฒันาสื่อ และนวัตกรรมเพ่ือการ
จัดประสบการณ์ √ 

   

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   5 5.00/ยอดเยี่ยม 
6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา √ 

   

6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาทีส่อดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน √ 

   

6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √    
6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          การ
ประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมินตนเอง          ให้
หน่วยงานต้นสังกัด 

√ 
 

  

6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม  √ 

 
  

 สรุปผลการประเมิน   5 5.00/ยอดเยี่ยม 
 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ    =                ผลรวมค่าเป้าหมาย 

                                                                     จ านวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
 
 

                      แปลผลระดับคุณภาพ    ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ  
 ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา    1.00 – 1.49   

ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคุณภาพ ปานกลาง     1.50 –2.49   
ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี     2.50 – 3.49   
ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     3.50 – 4.49   
ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม     4.50 – 5.00 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธีรศาสตร์ มีการบริหารและการจัดการท่ีเป็นระบบภายใต้วงจรคุณภาพ 

PDCA ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม(TQM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น5กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารท่ัวไปและกลุ่มงานจิตตาภิ
บาล ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมท้ังน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ นิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน น าผลท่ีได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเย่ียม 

1. โรงเรียนธีรศาสตร์จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปีพ.ศ.2560 และบริบทของท้องถิ่น มีการวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
ของสถานศึกษาและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน 
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยจัดกิจกรรมหลัก6กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง
และกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดท าโครงการต่างๆ ซึ่งมผีลความส าเร็จ
ของโครงการ ดังนี้ โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 96.45 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 
96.78 งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ร้อยละ96.71 โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาร้อยละ97.65 โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    ร้อยละ 98.25 

2. โรงเรียนธีรศาสตร์ด าเนินการจัดครูให้เพียงพอครบทุกช้ันเรียน จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียน
การสอน ตรงตามสาขาวิชาหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับ
ช้ันเรียนและจัดท าโครงการต่างๆซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการดังนี้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 97.52 แฟ้มพัฒนางานครู  ค าส่ังแต่งต้ังการปฏิบัติหน้าท่ี บันทึกการ
อบรม / สัมมนาของครู 

3. โรงเรียนธรีศาสตร์ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ มี
ทักษะในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก และการประเมินพัฒนาการของเด็กใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม  ส่งเสริมให้มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและครอบครัว มีการนิเทศเผยแพร่ความรู้จากการอบรมให้เพื่อนครูทราบ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการ
อบรมสัมมนา การจัดท าผลงานและเข้าร่วมประกวดผลงานรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้าง
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แรงจูงในการปฏิบัติงาน  ในปีการศึกษา 2562 มีครูได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นจากสช.จ านวน 2 คน  
รางวัลครูดีเด่นจากอ าเภอบ้านโป่ง1คน ครูท่ีปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ครบ25ปี 2 คน และจัดท า
โครงการต่างๆซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี ้ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมือ
อาชีพศตวรรษท่ี21ร้อยละ 97.52   โครงการขวัญและก าลังใจ ร้อยละ 97.72 เกียรติบัตรเข้ารับการอบรม / 
สัมมนา  โครงการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ร้อยละ 97.52  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร้อยละ 96.78  
งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 96.71 โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจร้อยละ 97.83 

4. โรงเรียนธีรศาสตร์ส่งเสริมใหจั้ดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ จัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย มีการก าหนดมาตรการความปลอดภัย เช่น 
การเฝ้าระวังโรคต่างๆ ตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก มือ เท้า ปากเป่ือย  การก าหนดการท าความสะอาด 
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ี มีแสงสว่าง อุปกรณ์การเล่น เพียงพอกับจ านวน
เด็ก การจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณอาคารเรียน เช่น ถังดับเพลิง ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ สัญลักษณ์
เดินขึ้น – ลงบันได  รวมทั้งมีกล้องวงจรปิด มีการจัดครูเวรประจ าวันบริเวณจุด รับ – ส่ง  ในช่วงเช้าและเย็น การ
จดบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน มีสวนหย่อมไว้ผ่อนคลาย มีพื้นท่ีว่างส าหรับท า
กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ จัดแหล่งการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกบริเวณห้องเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบเสาะหาความรู้ท่ีหลากหลายให้กับเด็ก เช่น การจัดมุม
ประสบการณ์ ภายในห้องเรียนท่ีส่งเสริม พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ก าแพง
แห่งการเรียนรู้ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องโมเดลclass room ป้ายนิเทศหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องพยาบาล 
ห้องค าสอน ป้ายนิเทศนักบุญ เสาหลักแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น และจัดท าโครงการต่างๆซึ่งมีผลความส าเร็จของ
โครงการ ดังนี ้ โครงการส่ิงแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ร้อยละ 95.79   โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ – 
ครุภัณฑ์ร้อยละ 95.40    โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร้อยละ96.78 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21ร้อยละ 97.52 

5. โรงเรียนธีรศาสตร์ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ ให้กับครู เพื่ออ านวยความ
สะดวก และสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา ส่ือดิจิตอล และซอฟแวร์ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู 
การจัดส่ือการเรียนรู้ท่ี หลากหลาย อาทิ ส่ือของจริง ส่ือจ าลอง ในมุมประสบการณ์ ภายในห้องเรียน โดยจัดมุม
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนท่ีเด็กก าลังเรียนรู้  มีการจัดมุมประสบการณ์ เพื่อ สนับสนุนการ
เรียนรู้ของเด็กได้ครบถ้วน โดยมีมุมต่าง ๆ ได้แก่ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุม บทบาทสมมติ มุมพลาสติก
สร้างสรรค์ มุมบล็อก มุมเกมการศึกษา มุมดนตรี เป็นต้น ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  จัดท าเว็บไซด์โรงเรียน 
เพื่อเป็นส่ือในการเผยแพร่กิจกรรม  การเรียนการสอนให้ผู้ปกครอง และบุคคลท่ีสนใจ และจัดท าโครงการต่างๆ 
ซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ โครงการส่ิงแวดล้อมสร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่ร้อยละ95.79    งานจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ร้อยละ96.71  โครงการคุณหนูรอบรู้ ร้อยละ94.37  โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุ – 
ครุภัณฑ์ร้อยละ95.40  โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสารสนเทศร้อยละ93.16 

6. โรงเรียนธรีศาสตร์ส่งเสริมบทบาทครูและบุคลากรในระดับปฐมวัย ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
และทิศทางของการพัฒนาสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ครู ร่วมก าหนดโครงการ และ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
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พัฒนาการ ทักษะด้านต่างๆให้แก่เด็ก มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีแผนพัฒนาการศึกษา ท่ีได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน และสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี และจัดท า
โครงการต่างๆซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี ้ โครงการหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 96.45   โครงการ
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในร้อยละ100 โครงการโปร่งใสได้คุณภาพร้อยละ 96.00   โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานสารสนเทศ ร้อยละ 93.16  โครงการวันพบผู้ปกครองร้อยละ 93.31  โครงการสายสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียนร้อยละ 95.84 
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     มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

  

83.00 20 19 
 

99.00 
 

 

ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล √    17 97.00  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

√ 
   

20 100  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

√ 

   

20 100  

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  
83.00 20 19 99.00 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม √ 

   
20 100  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

√ 

   

17 97.00  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง √ 

   20 100  

3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

  
83.00 20 19 99.00 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรยีนได้สะอาด ปลอดภยั และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

√ 
   

20 100  

 3.2  จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม √    19 99.00  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

√ 
   

19 99.00  

 3.4  ใชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับช่วงอาย ุ
ระยะความสนใจ และวิถีการเรยีนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร ์ส าหรับการเรยีนรู ้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นใหค้ิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 

√ 

   

18 98.00  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

  

83.00 20 18 98.00 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

√ 
   

20 100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วม √ 

   16 96.00  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง √ 

   20 100  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ √ 

   16 96.00  

5 เพ่ิมเติมประเด็นพิจารณาได้        
 5.1 ………        

สรุปผลการประเมิน 98.75 ยอดเยี่ยม 
 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

ก าลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100     

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง

สมดุลเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการ
เรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี 
การแบ่งปัน และการรอคอย เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับยอดเย่ียม ดังนี้คือ  
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1. โรงเรียนธีรศาสตร์ด าเนินการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ครูวิเคราะห์เด็กเป็น รายบุคคล และออกแบบกิจกรรมท่ี เหมาะกับ
พัฒนาการของเด็ก และ สอดคล้องกับมาตรฐานอันพึงประสงค์ของเด็ก ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูก าหนด ครูจัด
กิจกรรมตามกิจกรรม หลัก6กิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา ครูออกแบบกิจกรรมท่ี
มุ่งส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น จัดกระบวนการเรียนการ สอนท่ีสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมี ส่วนร่วม
บูรณาการทักษะการคิด ในทุกกิจกรรม   เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ  โดยความร่วมมือของพ่อแม ่
และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างท่ีดี และจัดท าโครงการต่างๆซึ่งมีผลความส าเร็จของ
โครงการ ดังนี ้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ96.78 งานกีฬาสีระดับปฐมวัย ร้อยละ95.86  โครงการ
วันกตัญญู ร้อยละ94.52 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร้อยละ96.69 งานบันทึกความดี ร้อยละ92.52   
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ร้อยละ98.25   โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ ร้อยละ97.00  
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ96.04  โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ร้อยละ97.65  โครงการหนูน้อย
อนุบาลคนดี ร้อยละ96.83  โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ ร้อยละ95.09 โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ 
ร้อยละ97.83 โครงการวันบัณฑิตน้อย ร้อยละ92.67  โครงการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ96.53 โครงการหนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งคุณธรรม ร้อยละ97.83 โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ96.45 โครงการอ่านแต่เล็กเด็ก
ฉลาด ร้อยละ96.80 โครงการคุณหนูรอบรู้  ร้อยละ94.37 โครงการอาสาท าดี ร้อยละ93.26 โครงการหนูน้อย
สุขภาพดีร้อยละ94.74 

2. โรงเรียนธีรศาสตร์ส่งเสริมให้ครจัูดท าแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้รับประสบการณ์
ตรงผ่านการเล่นและการปฏิบัติอย่างมีความสุข ผ่านหน่วยการเรียนต่างๆ ได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณีไทยอย่าง ชัดเจนและต่อเนื่อง ผ่านการลงมือ ปฏิบัติจริง ท าให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมตามวัย  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลง
มือท าสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  และจัดท าโครงการต่างๆซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ96.71  งานนิเทศการสอนร้อยละ
97.00  โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ร้อยละ97.65 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ96.04 โครงการ
คุณหนูรอบรู้ ร้อยละ94.37  โครงการรู้เวลา มารยาทดี มีระเบียบ ร้อยละ95.09  โครงงานเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์
ศาสนาร้อยละ94.24  โครงการทัศนศึกษา ร้อยละ 97.91 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยร้อยละ98.25  
โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ ร้อยละ97.00 

3. โรงเรียนธรีศาสตร์ส่งเสริมให้ครจัูดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การ
ใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก มีข้อตกลงในห้องเรียน มีพื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  จัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ท้ังทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และ สติปัญญา  มีส่ือท้ังเป็นของจริงและส่ือธรรมชาติ ท่ีอยู่ใกล้ตัว
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เด็ก โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนร ู้ จัดให้มีการประเมินห้องเรียนทุกเดือน  จัดห้องเรียนท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้  ส่งเสริมให้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับวัย มีโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ทุกห้องเรียน และ
จัดท าโครงการต่างๆซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการดังนี้ โครงการคุณหนูรอบรู้ร้อยละ94.37  โครงการส่ิงแวดล้อม
สร้างสรรค์ อนุบาลน่าอยู่   ร้อยละ95.79 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร้อยละ96.78 โครงงานเรียนรู้เกี่ยวกับ
คริสต์ศาสนา ร้อยละ94.24  

4. โรงเรียนธีรศาสตร์ ส่งเสริมให้ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครู
ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยการสังเกต สนทนาพูดคุย ตรวจผลงาน ใบงาน 
วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบและร่วมมือกันปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านตามวัย และจัดท าโครงการต่างๆซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 
โครงการประเมินพฒันาการร้อยละ96.53  โครงการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนร้อยละ95.84  โครงการพบ
ผู้ปกครองร้อยละ93.31 โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจร้อยละ97.83   โครงการวนับัณฑิตน้อยร้อยละ92.67 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร้อยละ96.78  
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      มาตรฐานที่  4  การศึกษาคาทอลิก   (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
นักเรียน/
ครูท้ังหมด

(คน) 

จ านวน
น ักเรียน/ครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก √  83.00 20 20 100 ยอดเยี่ยม 
 1. มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล √    20 100  
 2. มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร √    20 100  
 3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ของฝ่าย
อบรมศึกษา สงัฆมณฑลราชบุร ี

√    20 100  

 4. มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก √    20 100  

สรุปผลการประเมิน 100 ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 4 (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรียนคาทอลิก มีความตระหนักการจัดการศึกษาแบบ

คาทอลิก มีพันธกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    เพื่อส่งเสริมงานศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน บนพื้นฐาน
ของความเคารพซึ่งกันและกัน  สร้างความเข้าใจ  และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และบุคลากรอื่นๆรวมทั้งชุมชนรอบข้าง  โดย  มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร มี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทของฝ่ายอบรมศึกษา ส่งเสริมการปฏิบัติสอดคล้องอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์   คือ   “แบ่งปัน"   ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ 
บุคลากรครูและนักเรียนในครอบครัวธีรศาสตร์เป็นผู้แบ่งปัน ความรู้ ความดี และความสุขในทุกโครงการและงาน
ของโรงเรียน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนธีรศาสตร์ คือ  วัฒนธรรมองค์กร ท่ีว่า 
“ครอบครัวธีรศาสตร์....ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม”  " อยู่อย่างครอบครัว  ท างาน
อย่างมืออาชีพ"  พฤติกรรมท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมครอบครัวธีรศาสตร์ คือ 
   *  การไหว ้ เป็นพฤติกรรมของบุคลท่ีแสดงถึงความเคารพ  ความผูกพันเป็นครอบครัว เป็นญาติมิตร   
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  และต่อผู้คนท่ัวไป 
   *  การบริหารจัดการ ท างานเป็นระบบ ต่อยอด พัฒนา 

โรงเรียนธรีศาสตร์ จัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ โครงการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาร้อยละ94.24 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียนอย่างชัดเจน มีงานสอนค าสอน 
ร้อยละ94.12 งานวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  ร้อยละ94.00 งานแหล่งเรียนรู้ศาสนาภายในโรงเรียน ร้อยละ
94.36 งานจัดบรรยากาศวันคริสต์มาส ร้อยละ94.48  โครงการอาสาท าดีร้อยละ93.26 งานบันทึกความดีร้อยละ
92.52 งานนักประหยัดตัวน้อยร้อยละ94.00  
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

1 
คุณภาพของเด็ก 96.22 5.00/ยอดเย่ียม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 96.11   
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 97.14  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 97.14  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 94.48  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 5.00/ยอดเย่ียม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกบับริบทขอท้องถ่ิน 5  
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

5  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

5  

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม 5  

มาตรฐานที่ 
3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 98.75 5.00/ยอดเย่ียม 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 99.00  
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข 99.00  
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 99.00  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

98.00  

มาตรฐานที ่ 
4 

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก 100 5.00/ยอดเย่ียม 
1. มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล 100  

2. มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 100  
3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ของฝ่ายอบรมศึกษา สังฆ
มณฑลราชบุร ี

100  

4. มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 100  
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย 5.00/ยอดเย่ียม 

 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
ค าอธิบาย    
กรณีท่ี 1  ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม  
กรณีท่ี 2  หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม  ให้ใช้ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในท่ีนี้ คือ ดีเลิศ 
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3. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีระเบียบวินัย พร้อม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
3. เด็กมีจิตส านึกแห่งความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง และเป็น สมาชิกที่ดีของสังคม 
5. มีนวัตกรรม“การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย AP3A (AAA) 
Model” 

6. มีแนวปฏิบัติท่ีดี “หนูน้อยสุขภาพดี ห่างไกลโรคด้วยรูปแบบการล้างมือถูกวิธี” 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบหลักสูตรบูรณาการท่ีมีความเหมาะสมกับวัยของเด็กและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. จัดสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกห้องเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย มีมาตรการความปลอดภัย 
3. จัดมุมประสบการณ์ ภายในห้องเรียนท่ีส่งเสริม พัฒนาการท้ัง 4 ด้านท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

4. มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันท้ังคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดความส าเร็จ 
5. จัดท าเว็บไซด์โรงเรียน เพื่อ เป็นสื่อในการเผยแพร่กิจกรรม  การเรียนการสอนให้ผู้ปกครอง และบุคคลท่ีสนใจ  

6. มีแนวปฏิบัติท่ีดี “การบริหารจัดการด้วยรูปแบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA และ TQM” 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครจูัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมี ส่วนร่วมบูรณาการทักษะการคิด ในทุกกิจกรรม 
2. ครูผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยให้สอดคล้องกับ หน่วยการเรียนรู้   เพื่อให้มีสื่อ
เพียงพอสอดคล้องกับการเรียน ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
3. ครใูช้สื่อท่ี เหมาะสมและสอดคล้องกับ พัฒนาการของเด็ก 
4. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม 
5. ครปูระเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเน่ืองเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียน 

6. มีแนวปฏิบัติท่ีดี “การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบกิจกรรมเกมการศึกษา” 

การจัดการศึกษาคาทอลกิ    
1. ได้รางวัลสถานศึกษาคาทอลิกที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียนสีขาว  
    โอกาส 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม และ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud   
2. มีนวัตกรรม การจัดการศึกษาคาทอลิก “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสนามแพร่ธรรม แบ่งปันด้วยจิตอาสา
แห่งรักและรับใช้ ด้วยรูปแบบออมสินมหาพรต (LWPSA  Model) ” 

3. มีแนวปฏิบัติท่ีดี “การส่งเสริมอัตลักษณ์ด้วยรูปแบบการแบ่งปันและมารยาทการไหว้” 
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4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1. พัฒนาคุณภาพของเด็กด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลและการฝึกต้ังค าถาม/ข้อสงสัย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 - 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. พัฒนาบุคลากรครูให้มีประสิทธิภาพการสอน ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้แก่ การสอนแบบ 
โครงงาน   
การศึกษาคาทอลิก    
- 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 
5.1 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลและฝึกตั้งค าถาม/ข้อสงสัย  

             5.1.1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
             5.1.2 โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 

5.2 พัฒนาบุคลากรครูให้มีประสิทธิภาพการสอน ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ 
   5.2.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมืออาชีพศตวรรษท่ี 21 

    5.2.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

6. ความต้องการช่วยเหลือ 
- 

7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและ
พร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมดของปริมาณ
ผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง (ท้ังนี้ กรณีท่ีได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบท่ีแสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ท่ีต้องการของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาว  
  ปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย AP3A(AAA) Model 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
บริบทโรงเรียน 
 โรงเรียนธรีศาสตร์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตราชบุรี เริ่มเปิดท าการสอน 
ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2512 จนถึงปัจจุบันนับเวลาได้ 50 ปี ด าเนินการเปิดสอนตามหลักสูตรของ 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการ 
เรียนรู้สู่บริบทของการศึกษาไทย 4.0 และด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข” และก าหนดปรัชญาของ 
สถานศึกษาไว้ว่า “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข” โดยมีความเช่ือว่าการพัฒนามนุษย์ต้องเริ่มต้นท่ีการสร้างและ บ่ม
เพาะให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมก่อนและจึงพัฒนาความสามารถด้านวิชาการควบคู่กันไปจะส่งผลให้ ผู้เรียนมี
ความสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการเปล่ียนแปลงของโลก อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี ท่ีมีการส่ือสารกันอย่างรวดเร็วปัญหา จะเกิดขึ้นมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ คือ ปัญหาด้านการ แพร่ระบาดของยาเสพติด    

สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ใน
สถานศึกษา ผู้บริหารจึงด าริท่ีจะจัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยเห็นว่าเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา 
ประเทศชาติต้องได้รับการปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยใช้ AP3A 
Model 

2.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
3.  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข 

 

การบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการไว้ดังนี ้
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100 
  1.2 ผู้เรียนทุกระดับช้ันในโรงเรียน ร้อยละ 100 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครู บุคลากร และ ผู้เรียนทุกคนต้องปลอดจากยาเสพติดทุกชนิดและอบายมุขทุกประเภท ก าหนดให้พื้นท่ีทุก
ตารางเมตรเป็นพื้นท่ีสีขาวแลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

3.  การด าเนินงานของการบริหารโครงการมีขั้นตอนการด าเนินงานพอสังเขป ดังนี้ 
 3.1  Analysis  (A)  การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
 3.2  Plan (P)  การวางแผน 
 3.3  Awareness (A)  การสร้างความตระหนัก 
 3.4  Activity (A)  ก าหนดกิจกรรม 
 3.5  Assessment  (A)  การประเมินผล 
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ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามรูปแบบ 
APAAA  Model (AP3A Model)  ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ส่งผลต่อท้องถิ่น ชุมชนและสังคมสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก  โรงเรียนจึงเป็นท่ียอมรบัของผู้เกี่ยวข้อง
ท่ัวไปจนได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 ปีติดต่อกัน  ได้แก่ 
 1)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2560 
 2)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2561  และ รางวัล MOE  Awards ประจ าปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น 
(ระดับประเทศ) ประเภทสถานศึกษา     สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ไว้  ณ  วันท่ี   
28 กันยายน   2561   
 3)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเพชร  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2562 
 
โอกาส 
 1. โรงเรียนธรีศาสตร์เป็นโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ผู้บริหารมีสถานภาพเป็นนักบวชในศาสนา
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท จึงเผยแพร่แนวคิดสู่ครูและ บุคลากรของ
สถานศึกษา ผู้เรียนทุกคน ผู้ปกครองและชุมชน โดยประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี สร้าง พลังให้เกิดข้ึนใน
ใจของแต่ละคนเพื่อเอาชนะและป้องกันยาเสพติด ส่งผลให้สถานศึกษามีกลยุทธ์ แนวทางใน การป้องกันยาเสพติด
ให้กับผู้เรียน   

2. สถานศึกษามีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีวัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหารลูกแกต าบลท่าผาอ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์เป็นท่ีเคารพของคริสต์ชน จึงปลอดภัยจาก ปัญหายาเสพติด
ทุกประเภท  
  
อุปสรรค  

1.การด าเนินงานสร้างความตระหนักโดยวิทยากรจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ครู D.A.R.E)       
มีระยะเวลาในการด าเนินงานส้ัน ส่งผลให้เป้าหมายการด าเนินงานยังไม่ครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับช้ัน  
2.การแจ้งข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังในเขตชุมชนยังไม่ได้รับความร่วมมือมากเท่าท่ีควร เนื่องจากอาจเกิด

ความกังวล เกี่ยวกับความปลอดภัย  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    
การด าเนินงานของสถานศึกษาด้านความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) ซึ่งสามารถพัฒนา  

ให้เป็นที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติได้ โดยสถานศึกษาสามารถขยายโครงการดังกล่าว จากสถานศึกษา 
สีขาวสู่ ชุมชนสีขาวต้นแบบปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นถึงโทษภัย 
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จากยาเสพติด โดยใช้รูปแบบการบริหารโครงการ AP3A Model และกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน อาศัยความร่วมมือจากสัตบุรุษในพื้นท่ี 
และประเมินผลเป็นระยะปรับปรุงขยายผล จนเป็นท่ียอมรับ เผยแพร่ขยายผลสู่สังคมกว้างออกไป   
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                                         ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา........................  
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1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ 
เร่ือง การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 
********************************************** 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เมื่อวันท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โรงเรียนธีรศาสตร์ จึงก าหนดตาม
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  ระดับปฐมวัย   ในปีการศึกษา  2562   ไว้ดัง
รายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้  

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ระดับดีเลิศ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 
 

( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนธีรศาสตร์    ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย/ 
ความส าเร็จ 

1. คุณภาพของเด็ก  ระดับดีเลิศ 
1.1  ร้อยละ83.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้  

 

1.2  ร้อยละ 83.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3  ร้อยละ 83.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
1.4  ร้อยละ 83.00 ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้  
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ  

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดีเลิศ 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพ แวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับดีเลิศ 
2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

ระดับดีเลิศ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับดีเลิศ 
3.1 ร้อยละ 83.00 ของครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ  

 

3.2 ร้อยละ 83.00 ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 ร้อยละ 83.00 ของครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
3.4 ร้อยละ 83.00 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
4. การจัดการศึกษาคาทอลิก ระดับดีเลิศ 
4.1 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก ระดับดีเลิศ  

4.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทของฝ่ายอบรมศึกษา ระดับดีเลิศ 
4.3 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก ระดับดีเลิศ 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 
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ค าส่ังโรงเรียนธีรศาสตร์ 

ท่ี  37 / 2562 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

*********** 
เพื่อให้การด าเนินงานจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนธีรศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   และมี

คุณภาพ  จึงขอแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2562  เพื่อร่วม
วางแผน แสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะ การจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน    ดังนี้ 
คณะท่ีปรึกษา 

1. บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน 
2. นางสาวสุธีรา  เต้ียมเครือ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
3. นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์  หัวหน้าประกันคุณภาพภายในฯ  กรรมการ 

มีหน้าท่ี  ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน 
 
คณะท างาน 

1. บาทหลวงธาดา    พลอยจินดา ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน 
2. นางสาวดวงพร     พุฒจิระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย    กรรมการ 
3. นางจุไรพร     สวัสด์ิรักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย กรรมการ 
4.  นางสาวจีรนุช     ทาค า  หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาลปฐมวัย กรรมการ 
5. นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไปปฐมวัย กรรมการ 
6. นางสมใจ  รัตนพรชัย หัวหน้างานอาคารสถานท่ีปฐมวัย  กรรมการ 
7. นางสาวชุติมา  สุถาพร  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย  กรรมการ 
8. นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น หัวหน้างานธุรการปฐมวัย   กรรมการ 
9. นางอนงค์  บุญมี  หัวหน้ากลุ่มช้ันปฐมวัย 1   กรรมการ 
10.  นางสาวปรีชญา    พงศ์จิรพันธุ ์  หัวหน้ากลุ่มช้ันปฐมวัย 2   กรรมการ 
11.  นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ หัวหน้ากลุ่มช้ันปฐมวัย 3   กรรมการ 
12.  นางสาวศยามล    ว่องแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าท่ี  

1. วางแผนการจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน 
2. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
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3. ร่วมเสนอแนะ  และให้ข้อคิดเห็นการจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน 
4. จัดท ารายงานประจ าของโรงเรียน ตามรูปแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   ก าหนด 
 
ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อให้งาน 

ส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ วันท่ี  2  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 

 

                              

( บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความ

เห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

 

 

สรุปผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนธีรศาสตร์ 

โดยวิธีการพิจารณา แบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 

 ---------------------------- 
 

รายชื่อ  
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

ต าแหน่ง มติ หมายเหตุ 

1.  บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา ประธานกรรมการ เห็นชอบ  
2.  บาทหลวงเสนอ ด าเนินสะดวก กรรมการ เห็นชอบ  
3.  บาทหลวงดร.สุรินทร์      จารย์อุปการะ กรรมการ เห็นชอบ  
4.  บาทหลวงเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ กรรมการ เห็นชอบ  
5.  บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ กรรมการ เห็นชอบ  
6.  บาทหลวงวิริยะ  สู้เสงี่ยม กรรมการ เห็นชอบ  
7.  นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์   กรรมการ เห็นชอบ  
8.  นางสาวสุมาส               ทรัพย์เย็น กรรมการ เห็นชอบ  

 
สรุปเร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ รายงาน SAR  ของโรงเรียนธีรศาสตร์   

5.1   รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)   ระดับปฐมวัย             
5.2   รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ด้วยการท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี ( SAR ) ของโรงเรียน  สช. ได้ก าหนดขั้นตอนและรูปแบบเอกสาร   

แนบภาคผนวกให้มีรายงานประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาก่อนส่งรายงาน  
จากระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน   บุคลากรทุกกลุ่มงานทุกคนมีส่วนร่วมด าเนินการวางแผน

จัดท าโครงการ  ปฏิบัติงาน   และประเมินผลการด าเนินงาน (PDCA)  ด าเนินการประชุมทบทวน ตรวจสอบผลการ
ประเมิน  สารสนเทศ   และจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวหน้า  กลุ่มงานบริหาร  หัวหน้างาน   และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (นางสาวพัฒนจิตต์ 
สุขไพบูลย์) ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน ท้ังของระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการ
สรุปผล การด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบท
ของโรงเรียนท่ีได้ จาการประเมินตนเองของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 
1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนท่ี 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  สามารถตอบค าถาม 3 ข้อได้ คือ  
ข้อ 1  โรงเรียนอยู่ในระดับ คุณภาพใด   ข้อ 2  รู้ได้อย่างไรว่ามีคุณภาพระดับนั้น  และข้อ 3 จะต้องท าอย่างอย่าง
เพื่อให้คุณภาพเพิ่มขึ้น 1 ระดับ   คณะกรรมการประกันคุณภาพได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและขอความเห็นชอบจากคณะ
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กรรมการบริหารโรงเรียน  (ดูไฟล์รายงานผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562  ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน )  
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนธีรศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  ดังนี้  
ระดับการศึกษาปฐมวัย     

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี 4 การจัดศึกษาคาทอลิก ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเย่ียม  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี 4 การศึกษาคาทอลิก ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

  
มติ/ความเห็นของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                             

เห็นชอบและอนุมัติตามรายงาน SAR  ประจ าปกีารศึกษา 2562  ของโรงเรียนธีรศาสตร์  
  
 
  

 นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์       
หัวหน้างานประกนัคุณภาพและบริหารความเส่ียง           

  
  
                      
                             

บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา                                                                           
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
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ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบ 2 
โรง เรียนธี รศาสตร์   ไ ด้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบท่ี 2   เมื่ อวัน ท่ี   21 -22 , 

25  ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบท่ี 2  มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้าน
ผู้เรียน  ด้านครู  และผู้บริหาร  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน  เป็นตารางดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านผู้เรียน             

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

3.31 ดี 4.00 ดีมาก 3.66 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตท่ีดี 

3.46 ดี 4.00 ดีมาก 3.73 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 

3.30 ดี 4.00 ดีมาก 3.65 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

3.09 ดี 3.00 ดี 3.05 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่   5 ผู้ เรียนมีความรู้ และทักษะ ท่ี
จ าเป็น ตามหลักสูตร 

3.22 ดี 4.00 ดีมาก 3.61 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา 
 ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.35 ดี 3.00 ดี 3.18 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รัก
การ ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

3.30 ดี 3.00 ดี 3.15 ได้มาตรฐาน 

ด้านครู 
ม า ต ร ฐ า น ที่   8   ค รู มี คุ ณ วุ ฒิ / ค ว า ม รู้ 
ความสามารถตรงกับงานท่ี และมีครูเพียงพอ 

3.58 ดีมาก 3.00 ดี 3.29 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  9  ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน 

3.41 ดี 3.00 ดี 3.21 ได้มาตรฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษา
ปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

เป็นส าคัญ       
ด้านผู้บริหาร  
มาตรฐานที่  10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

3.53 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.77 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.10 ดี 4.00 ดีมาก 3.55 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.10 ดี 4.00 ดีมาก 3.55 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่นมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

3.10 ดี 3.00 ดี 3.05 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาส่งเสริความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.27 ดี 3.00 ดี 3.14 ได้มาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.           ได้            ไม่ได้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบที่สอง  และการน าผลการประเมินไปใช้ 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  โรงเรียนได้ศึกษาผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  น าข้อมูลมาวิเคราะห์  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  วาง
แผนการบริหารจัดการ   และพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น   ดังนี้ 

ด้านผู้เรียน 
         ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะการจ าแนกแจงองค์ประกอบ  เปรียบเทียบข้อมูล  จัดกลุ่มความคิดวิจารณ์
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้  โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล  รวบรวมความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่  คิดนอก
กรอบ  ตามความคิดของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  รวมท้ังปลูกฝังให้เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน  รักการ
เรียนรู้  และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง  โดยอาจใช้กระบวนการสอนแบบบูรณาการ  หรือสอน
แบบโครงงาน  หรือกิจกรรมค่ายวิชาการ  ฯลฯ 
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ด้านครู 
ครูควรร่วมกันวางแผนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   และปรับกระบวนการ
ประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  เช่น  เพื่อนประเมินเพื่อน  ผู้ปกครองประเมิน  รวมท้ังจัดการสอน
ซ่อมให้ผู้เรียนอ่อน  สอนเพิ่มให้ผู้เรียนปานกลาง  แสะสอนเสริมให้ผู้เรียนเก่ง 

ด้านผู้บริหาร 
1) สถานศึกษาควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  แล้วน าความรู้  ความสามารถ

มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย  โดยเฉพาะจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดให้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ข้อมูลส่ือ  แหล่งการเรียนรู้  การวัดประเมินผล  แล้ว
น ามาสังเคราะห์ร่วมกันเพื่อออกแบบการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้  ท่ีเน้นทักษะกระบวนการ 

2) สถานศึกษาควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
3) สถานศึกษาควรมีการพัฒนา/ปรับปรุง อาคารสถานท่ีบางแห่ง เช่น สร้างใหม่ในทางสูงเนื่องจากมีเนื้อท่ี
จ ากัด  เพื่อเป็นการสนองตอบความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
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ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบ 3 
 

 
 
 



65 

 

 

 

ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบ 3 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย 

เมื่อวันท่ี  6–8  กุมภาพันธ ์  พ.ศ. 2555 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
2.50 2.50 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 
ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 97.00 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป                           ใช่    ไม่ใช่  
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้           ใช่    ไม่ใช่  
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน     ใช่    ไม่ใช่  

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา 
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ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบ 4 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4  (พ.ศ.2559 - 2563) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ประเมิน ณ วันที่ 19–20  สิงหาคม  2562 
 

ล าดับที่ ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและ
พร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมดของปริมาณ
ผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง (ท้ังนี้ กรณีท่ีได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบท่ีแสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ท่ีต้องการของสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีมอบรางวัล และระบุปีท่ีได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
บริบทโรงเรียน 
 โรงเรียนธรีศาสตร์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตราชบุรี เริ่มเปิดท าการสอน 
ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2512 จนถึงปัจจุบันนับเวลาได้ 50 ปี ด าเนินการเปิดสอนตามหลักสูตรของ 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้ 
วิสัยทัศน์ “โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการ 
เรียนรู้สู่บริบทของการศึกษาไทย 4.0 และด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข” และก าหนดปรัชญาของ 
สถานศึกษาไว้ว่า “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข” โดยมีความเช่ือว่าการพัฒนามนุษย์ต้องเริ่มต้นท่ีการสร้างและ บ่ม
เพาะให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมก่อนและจึงพัฒนาความสามารถด้านวิชาการควบคู่กันไปจะส่งผลให้ ผู้เรียนมี
ความสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการเปล่ียนแปลงของโลก อย่างรวดเร็ว 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาว  
  ปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย AP3A(AAA) Model 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี ท่ีมีการส่ือสารกันอย่างรวดเร็วปัญหา จะเกิดขึ้นมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ คือ ปัญหาด้านการ แพร่ระบาดของยาเสพติด    

สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ใน
สถานศึกษา ผู้บริหารจึงด าริท่ีจะจัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยเห็นว่าเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา 
ประเทศชาติต้องได้รับการปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยใช้ AP3A 
Model 

2.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
3.  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข 

 

การบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการไว้ดังนี ้
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100 
  1.2 ผู้เรียนทุกระดับช้ันในโรงเรียน ร้อยละ 100 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครู บุคลากร และ ผู้เรียนทุกคนต้องปลอดจากยาเสพติดทุกชนิดและอบายมุขทุกประเภท ก าหนดให้พื้นท่ีทุก
ตารางเมตรเป็นพื้นท่ีสีขาวแลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

3.  การด าเนินงานของการบริหารโครงการมีขั้นตอนการด าเนินงานพอสังเขป ดังนี้ 
 3.1  Analysis  (A)  การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
 3.2  Plan (P)  การวางแผน 
 3.3  Awareness (A)  การสร้างความตระหนัก 
 3.4  Activity (A)  ก าหนดกิจกรรม 
 3.5  Assessment  (A)  การประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามรูปแบบ 
APAAA  Model (AP3A Model)  ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ส่งผลต่อท้องถิ่น ชุมชนและสังคมสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก  โรงเรียนจึงเป็นท่ียอมรบัของผู้เกี่ยวข้อง
ท่ัวไปจนได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 ปีติดต่อกัน  ได้แก่ 
 1)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2560 
 2)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2561  และ รางวัล MOE  Awards ประจ าปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น 
(ระดับประเทศ) ประเภทสถานศึกษา     สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ไว้  ณ  วันท่ี   
28 กันยายน   2561   
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 3)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเพชร  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2562 
 
โอกาส 
 1. โรงเรียนธรีศาสตร์เป็นโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  ผู้บริหารมีสถานภาพเป็นนักบวชในศาสนา
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท จึงเผยแพร่แนวคิดสู่ครูและ บุคลากรของ
สถานศึกษา ผู้เรียนทุกคน ผู้ปกครองและชุมชน โดยประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี สร้าง พลังให้เกิดข้ึนใน
ใจของแต่ละคนเพื่อเอาชนะและป้องกันยาเสพติด ส่งผลให้สถานศึกษามีกลยุทธ์ แนวทางใน การป้องกันยาเสพติด
ให้กับผู้เรียน   

2. สถานศึกษามีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีวัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหารลูกแกต าบลท่าผาอ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์เป็นท่ีเคารพของคริสต์ชน จึงปลอดภัยจาก ปัญหายาเสพติด
ทุกประเภท  
  
อุปสรรค  

1.การด าเนินงานสร้างความตระหนักโดยวิทยากรจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ครู D.A.R.E)       
มีระยะเวลาในการด าเนินงานส้ัน ส่งผลให้เป้าหมายการด าเนินงานยังไม่ครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับช้ัน  

2.การแจ้งข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังในเขตชุมชนยังไม่ได้รับความร่วมมือมากเท่าท่ีควร เนื่องจากอาจเกิด 
ความกังวล เกี่ยวกับความปลอดภัย  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    

การด าเนินงานของสถานศึกษาด้านความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) ซึ่งสามารถพัฒนา  
ให้เป็นที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติได้ โดยสถานศึกษาสามารถขยายโครงการดังกล่าว จากสถานศึกษา 
สีขาวสู่ ชุมชนสีขาวต้นแบบปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นถึงโทษภัย 
จากยาเสพติด โดยใช้รูปแบบการบริหารโครงการ AP3A Model และกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน อาศัยความร่วมมือจากสัตบุรุษในพื้นท่ี 
และประเมินผลเป็นระยะปรับปรุงขยายผล จนเป็นท่ียอมรับ เผยแพร่ขยายผลสู่สังคมกว้างออกไป   
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6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 
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โครงสร้างหลักสูตร  

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายท่ีก าหนดไว้ให้สถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฏิบัติ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จึงก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  ดังนี้ 

โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ช่วงอายุ อายุ 3 – 6 ปี 

สาระการเรียนรู ้

ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 ด้านร่างกาย 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ 
 ด้านสังคม 
 ด้านสติปัญญา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
 ธรรมชาติรอบตัว 
 ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 
ขึ้นอยู่กับอายุเด็กท่ีเริ่มเข้ารับการอบรมเล้ียงดูและรับการศึกษา  

อย่างน้อย 180 วัน / ปีการศึกษา 
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