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บทสรุปของผู้บริหาร (Executive Summary)
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ตัง้ อยู่เลขรี่ 5 ถนนร้ายบ้าน ตาบลปากน้า อาเออเมอองมมทรรปราการ
จังหวัดมมทรรปราการ มังกัดมานักงานคณะกรรมการม่งเมริมการศึกษาเอกชน โรรศัพร์ 02 - 701 - 6174 -5
โรรมาร 02 - 701 - 8625 email: st.raphael99@gmail.com website : www.raphael.ac.th ได้ รั บ
อนทญาตจัดตั้งเมอ่อวันรี่ 30 พฤษอาคม 2489 เปิดมอนระดับ เตรียมอนทบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีรี่ 6
จานวนนักเรียน 1,969 คน จาแนกเป็นระดับอนทบาล จานวน 293 คน ระดับประถมศึกษา 1-6 จานวน 999 คน
ระดับมัธ ยมศึกษา 1-5 จานวน 677 คน จานวนครู 96 คน จาแนกเป็น ครูระดับปฐมวัย จานวน 15 คน ครู
ระดับประถมศึกษา จานวน 41 คน ครูระดับมัธยมศึกษา จานวน 31 คน บทคลากรรางการศึกษา จานวน 9 คน
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม
1.1 มาตรฐานรี่ 1 คทณอาพของเด็ก
ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.2 มาตรฐานรี่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.3 มาตรฐานรี่ 3 การจัดประมบการณ์รี่เน้นเด็กเป็นมาคัญ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา
ด้านคทณอาพเด็ก โรงเรียนกาหนดจทดเน้นให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการรั้ง 4 ด้านอย่างมดทล เหมาะมมกับวัย
ได้ดาเนิ นโครงการรี่ม าคัญ ๆ เช่น โครงการ Project approach เป็นการจัด รูปแบบการเรียนการมอน ซึ่งให้
ความมาคัญกับเด็ก ม่งเมริมให้เด็กแมวงหาคาตอบจากการเรียนเรอ่องใดเรอ่องหนึ่งในเชิงลึกเพอ่อมร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง โดยรี่เด็กหรออครูร่วมกันกาหนดเรอ่องรี่ต้องการเรียนรู้ แล้วดาเนินการแมวงหาความรู้ด้วยกระบวนการการ
แก้ปัญหา วรรณกรรมเป็นฐาน เป็นการเมริมมร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ มังคม มติปัญญา การบูร
ณาการด้านคทณธรรม จริยธรรมลงในแผนการจัดประมบการณ์ โครงการบ้านนักวิรยาศามตร์น้อยรี่ม่งเมริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้กระบวนการรางวิรยาศามตร์โดยผ่านรางการรดลองอย่างง่าย ๆ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนให้บริการมอ่อเรคโนโลยีมารมนเรศและมอ่อการเรียนรู้เพอ่อ
มนับมนทนการจัดประมบการณ์ มีการมร้างและพัฒนาเรคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพอ่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บทคลากรในมถานศึกษา ม่งเมริม มนับมนทนให้ครูจัดราคลังบรเรียนออนไลน์มาหรับเด็กปฐมวัย เนอ่องจากการแพร่
ระบาดของโควิด19 นักเรียนใช้เวลาเรียนม่วนใหญ่ในการเรียนออนไลน์ รวมรั้งม่งเมริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประมบการณ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอายในมถานศึกษา ระหว่างมถานศึกษากับครอบครัวชทมชน
และองค์กรรี่เกี่ยวข้อง
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ด้านการจัดประมบการณ์รี่เน้นเด็กเป็นมาคัญ ครูจัดราแผนการจัดประมบการณ์รี่มอดคล้องกับหลักมูตร
การศึกษาปฐมวัย เช่น การจัดราหลักมูตรมถานศึกษาปฐมวัย การจัดราแผนการจัดประมบการณ์การเรียนรู้รี่
หลากหลายและครอบคลทมพัฒนาการรั้ง 4 ด้าน มอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบทคคล ครูจัดรามอ่อการมอนให้
เหมาะมมกั บ การมอนออนไลน์ เป็ น ต้ น ม่ งผลให้ เ ด็ก มีพั ฒ นาการเป็น ไปตามวั ย และเกิ ดการเรี ยนรู้อ ย่า งมี
ประมิรธิอาพ
ผลการพัฒนา
เด็กมีความพร้อมรั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ มังคม มติปัญญา เหมาะมมกับวัย บรรลทตามเป้าหมาย
จากข้อมูลดังกล่าวโรงเรียนได้นาไปใช้ในการพัฒนาการเด็กรั้ง 4 ด้านให้มูงขึ้น
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
1. การม่งเมริมและพัฒนาบทคลากรครูได้พัฒนาตนเอง ด้วยการไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรม
2. จัดกิจกรรมม่งเมริมพัฒนาเรคนิคการมอนของครูโดยการใช้เรคโนโลยีเพอ่อผลิตมอ่อการเรียนการมอนให้
มอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และเหมาะมมกับวัยของเด็ก
จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกาหนดวิมัยรัศน์ พันธกิจ เป้าหมายรี่ชัดเจน
มีแ ผนพั ฒ นาคท ณ อาพการจั ด การศึ ก ษา น าไปมู่ การจั ด ร าแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี รี่ ม อดคล้ อ งกั บผลการจั ด
การศึกษา มอาพปัญหา ความต้องการ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษารี่มท่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคทณอาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักมูตรของมถานศึกษา ครูผู้มอนได้รับการพัฒนาความรู้ รักษะประมบการณ์จาก
การเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นมังกัดอยู่เมมอ และอายใต้มถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอ้อไวรัมโควิด 19
ครูใช้มอ่อเรคโนโลยีในการจัดการเรียนการมอน การจัดราคลังบรเรียนออนไลน์ Raphael LMS ผู้เรียนมามารถ
เข้าถึงคลังบรเรียนและรบรวนได้รทกรี่รทกเวลา
จุดควรพัฒนา
 จทดควรพัฒนา คออ เด็กควรมีรักษะด้านการคิดตามแนวรางการจัดการเรียนการมอนในศตวรรษรี่ 21
แนวทางการพัฒนาจุดควรพัฒนา จัดประมบการณ์ รักษะจาเป็นหรออจัดหน่วยการเรียนรู้ให้กับเด็ก
มอดคล้องกับการเรียน และมถานการณ์โลกปัจจทบัน
 จทดควรพัฒนา คออ การฝึกรักษะด้านอาษาไรย อาษาอังกฤษเพอ่อให้เด็กกล้ากล้าแมดงออกและมามารถใช้
อาษามอ่อมารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคทณอาพมากยิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนาจุดควรพัฒนา จัดกิจกรรมหรออโครงการรี่มท่งเน้นรักษะด้านอาษาไรย อาษาอังกฤษ
 จทดควรพัฒนา คออ มอ่อการมอนให้รันมมัย มีคทณอาพ
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แนวทางการพัฒนาจุดควรพัฒนา ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรอ่องการใช้มอ่อ และการผลิต
มอ่อการมอนรี่ดีมีคทณอาพ รันมมัยเมริมมร้างรักษะให้กับเด็กปฐมวัย
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม
2.1 มาตรฐานรี่ 1 คทณอาพผู้เรียน
ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2.2 มาตรฐานรี่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2.3 มาตรฐานรี่ 3 การจัดประมบการณ์รี่เน้นผู้เรียนเป็นมาคัญ
ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีการวิเคราะห์ ติดตามมถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งเป็นปัญหาและอทปมรรค
ของการจัดการเรียนมาหรับนักเรียน ราโรงเรียนเซนต์ราฟาแอลมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการมอน
ให้มอดคล้องกับมถานการณ์ และรองรับการศึกษาในยทคดิจิรัล วางแผนรูปแบบการเรียนการมอนให้มอดคล้องกับ
ผู้เรียนตามมอาพจริง โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล จัดการจัดการเรียนการมอนในช่วงแรกด้วยวิธี การรี่หลากหลาย
และมอบเนอ่องจากอยู่ในพอ้นรี่มีแดงเข้ม โรงเรียนจึงเลออกการจัดการมอนมลับ Online โดยใช้ Platform ของ Zoom
ในการมอน Real time และ Hybrid learning เพอ่อเมริมให้การมอนออนไลน์มีประมิรธิอาพและประมิรธิผลมาก
ขึ้ น โรงเรี ย นได้ มี ก ารจั ด การมอน On demand รี่ มี ก ารน า Application: LMS (Learning Management
System) มาจั ด ราคลั งความรู้ ออนไลน์ ให้ ผู้ เ รียนได้ รบรวนบรเรียนและมามารถร าการประเมิ นการเรียนรู้
ออนไลน์ แบบ Anywhere and Anytime ช่วยเหลออผู้เรียนรี่ไม่มามารถเรียนออนไลน์แบบ Real time ได้อีกรั้ง
เป็นการพัฒนาครูใ ห้มีความมามารถใช้เรคโนโลยีในการจัดการเรียนการมอนรี่เกิดประมิรธิผลให้ผู้เรียนอย่าง
แร้จริง ผู้บริหารให้การเอาใจใม่ติดตาม ม่งเมริมมนับมนทน และให้คาแนะนาแก่ครูในการพัฒนาปรับปรทงข้อมูลใน
ระบบให้รันมมัยอยู่เมมอ
ผลการพัฒนา
ด้านคทณอาพของผู้เรียน โรงเรียนกาหนดจทดเน้นให้ผู้เรียนมีผลมัมฤรธิ์รางการเรียนมูงขึ้น เป็นไปตาม
เป้าหมายผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลมัมฤรธิ์รางการเรียนรู้ในระดับผลการเรียน เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 โดยผู้รับผิดชอบ
ได้ดาเนินการวางแผนจัดกิจกรรมรี่หลากหลาย เช่น โครงการยกระดับผลมัมฤรธิ์คณิตศามตร์ โครงการก้าวไกลไป
กับ ICT โครงการม่งเมริมนักเรียนมู่ความเป็นเลิศ
เป็นต้น เพอ่อพัฒนาผลมัมฤรธิ์ของผู้เรียนให้มูงขึ้น มีผลการดาเนินงานกิจกรรม โครงการ พบว่า ผู้เรียนมีผลมัมฤรธิ์
รางการเรียนมูงกว่าเป้าหมายรี่โรงเรียนกาหนด
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล กาหนดจทดเน้น ม่งเมริม มนับมนทนครูให้
จัดการการเรียนรู้โดยใช้มอ่อเรคโนโลยี เพอ่อการจัดการเรียนรู้ มนับมนทนและจัดมอาพแวดล้อมรี่ม่งเมริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ จัดระบบเรคโนโลยีมารมนเรศเพอ่อบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้รี่เหมาะมมกับมอาพของ
มถานศึกษา เช่น โครงการจัดซอ้อมอ่ออทปกรณ์เรคโนโลยีและซ่อมบารทง โครงการซ่อมบารทงเพอ่อความปลอดอัยของ
โรงเรียน โครงการพัฒนาอูมิรัศน์รักษามิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาบทคลากรในการอบรมมัมมนาและศึกษาดูงาน
นอกนั้นมีการดาเนินการติดตั้งเครออข่ายอิ นเรอร์เน็ตรทกห้องเรียน และการติดตั้ง SMART TV ในห้องเรียน รี่ช่วย
เพิ่มศักยอาพการจัดการเรียนการมอนอย่างเป็นระบบ และรองรับการจัดการศึกษายทคดิจิรัล
ด้านการจัดประมบการณ์รี่เน้นผู้เรียนเป็นมาคัญ โรงเรียนกาหนดจทดเน้นให้ครูใช้มอ่อเรคโนโลยีมารมนเรศ
ในการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ 80 มีการวางแผนและจัดการเรียนรู้โดยใช้มอ่อเรคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ดาเนิน
โครงการรี่ ม าคั ญ เช่ น โครงการ Raphael LMS คลั ง ความรู้ มู่ PLC โครงการพั ฒ นารั ก ษะ 3R8CS จากการ
ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว พบว่ า ครู ม ามารถจั ด การเรี ย นรู้ รี่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ม าคั ญ ผ่ า นมอ่ อ เรคโนโลยี ได้ อ ย่ างมี
ประมิ ร ธิ อ าพและเป็ น ไปตามเป้ า หมายรี่ ก าหนด น าผลจากการด าเนิ น งาน มาใช้ ใ นการพั ฒ นาตนเองและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ม่งผลให้ผู้เรียนมีผลมัมฤรธิ์มูงขึ้น
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคทณธรรม จริธรรมตามอัตลักษณของมถานศึกษาในการรักและรับใช้
2. มงเมริมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ดวยหลายรูปแบบ OnlineOn site หรออ On demand ตาม
ความแตกตางของมอาพรี่เปนจริงในยทคของการแพรระบาดของโควิด 19
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประมิรธิอาพ New way, New Education
4. มงเมริมและพัฒนาครูใหมีศักยอาพในการจัดการมอน การจัดรามอ่อ และการประเมินผลการเรียนรูใน
รูปแบบ Digital อยางมีประมิรธิอาพ ผาน PLC
จุดเด่น
 การพัฒนาจทดเด่น คออ โครงการ Raphael LMS คลังความรู้มู่ PLC
-ผู้บริหารให้การมนับมนทนรั้งในม่วนของรรัพยากร การอานวยความมะดวก การจัดอบรมเมริมความรู้
เรคนิคเรคโนโลยีและการจัดการระบบรี่เป็นมาตรฐานนาไปมู่การพัฒนาให้อยู่ในระดับรี่ดีขึ้นและยั่งยอน
-ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูรั้งอายในมถานศึกษา และโรงเรียนต่าง ๆ รี่มนใจ
-ครูมีการติดตาม ตรวจมอบ การดาเนินการต่าง ๆ รี่เกี่ยวข้องเพอ่อพัฒนาบรเรียนให้มีความน่ามนใจแก่
ผู้เรียน
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จุดควรพัฒนา
 จทดควรพัฒนา คออ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนารักษะความมามารถในการอ่าน การเขียน การมอ่อมาร และ
การคิดคานวณ
-ครูใช้กระบวนการบูรณาการรักษะ ในรายวิชาอาษาไรย มังคมศึกษา วิรยาศามตร์ อาษาอังกฤษ และ
คณิตศามตร์ เพิ่มมากขึ้น เพอ่อพัฒนาความมามารถในการอ่าน การเขียน การมอ่อมาร และการคิดคานวณ
แต่ละระดับชั้นให้เป็นไปตามเกณฑ์รี่มถานศึกษากาหนด
 จทดควรพัฒนา คออ การมร้างนวัตกรรม มร้างมรรค์มิ่งใหม่ ๆ
-ครูเน้นการจัดการเรียนการมอนรี่เปิดโอกามให้ผู้เรียนมามารถนาเมนอนวัตกรรม แนวความคิด โครงการ
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต รี่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
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