
 ส่วนที่ 1  

บทสรุปของผู้บริหาร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

            โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม รหัสสถานศึกษา 10100058 ต้ังอยู่เลขท่ี 8 ถนนประมวญ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 
02-635-0136-38, 02-236-4330  โ ท ร ส า ร  02-635-0139 E-mail: ascs@ascs.ac.th Website : 
www.ascs.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2538 เปิดสอนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1
ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 1,414 คน จ านวนบุคลากรของ 
โรงเรียน 78 คน ครูต่างชาติ 11 คน  

ตอนท่ี 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 1. ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดีเลิศ จากผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 ฉบับแก้ไขปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้โรงเรียน
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ผลสะท้อนคุณภาพผู้เรียน ด้วยผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 70.34 มีผล
คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผลการจัดสอบ Nation Test:NT คะแนนเต็มด้านการคิดค านวณ 
จ านวน 2 คน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและการคิดค านวณ สืบเนื่องจากการส่งเสริมโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน เขียน สื่อสาร คิดค านวณ) ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการแข่งขันการแสดง
ความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานการเรียนรู้แบบ 
PROJECT BASED LEARNING (PBL) ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา แสวงหาความรู้และความจริงอย่างมีเหตุผล    
ได้ท าการทดลอง พิสูจน์ สิ่งต่างๆ รู้จักวางแผน ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิด
และประเมินตนเอง ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot Asia 2018 จากประเทศฮ่องกง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จากกิจกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างสื่อ กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม Paint ผลงานด้านดนตรีจาก 
Garageband เป็นการใช้ Application บน iPad ออกแบบผลงานจากสื่อเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชพี จากกิจกรรมนิทรรศการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการค้นคว้าหาความรู้ อาชีพในฝัน และ My Idol ของตนเอง 
มีคุณธรรม คุณลักษณะและค่านิยมทีดี่ตามที่สถานศึกษาก าหนด ส่งเสริมผู้เรียนด้วยโครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
โครงการวิถีธรรมน าชีวิต ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม  ส่งเสริมความภูมิใจ
ท้องถ่ินและความเป็นไทย เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง ถวายเทียนจ าน าพรรษา ประกวดมารยาทไทย 

http://www.ascs.ac.th/
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ประกวดพานไหว้ครู เปน็ต้น ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย ส่งเสริมการเป็นผู้น า โดยการจัดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม, Leadership at Bhutanและค่าย
ผู้น าจิตอาสา เพื่อส่งเสริมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งยังส่งเสริม 
สุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์อนามัย ผลการทดสอบสอบสมรรถภาพและโครงการ Sport for Unity      
ท า ให้ ผู้ เรี ยน ได้มี การรักษาสุ ขภาพกายอ ย่าง เหมาะสมในแต่ละช่ วงวัย  กิ จกรรม Brain Gym,                      
กิจกรรม Kids Talent  ส่งเสริมด้านสุขภาพจิต ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
2560-2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561 ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานชดัเจน แบงเปน 7 ฝาย ด าเนินการบริหารตามวงจร PDCA และ
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตลอดจนความรวมมือกับชุมชนเพื่อสง 
เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค าปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนา การจัดการคุณภาพการศึกษา ได้แก่ แผนงานประกันคุณภาพภายใน แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณ และส่งเสริมการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน  มีการจัดระบบบริหารงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ ด าเนินการวางแผนและพัฒนาวิชาการ ที่เนนคุณภาพของผู้ เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีคุณภาพปฏิบัติงานตามบทบาทหน าที่ 
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณของ คณะภคินีเซนตปอล  
เดอ ชารตร จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นให้ได้ปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา  
อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตส านึกของ
การท าประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข มีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี  มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู้ ด าเนินงานจากการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ท าการประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม และก ากับ
ติดตามผลของการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ท าให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจทั้งจากผู้ปกครอง        
และชุมชน ผ่านการรับรองโรงเรียนมาตรฐานสากลรอบที่สอง ปีการศึกษา 2560 – 2563 ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบครบถวน ตอบสนองเปาหมายวิสัยทัศน
หรือจุดเนนของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน เปดโอกาสให
ผู้เรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและใหความรวมมือเปนอยางดี เช่น การจัด
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองอาสาจราจร สรางและพัฒนาผู้เรียนใหมีผลการเรียนรูที่
แสดงออกถึง ความรู ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีพัฒนาการในดานการอาน  
คิดวิเคราะห เขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยผานการด าเนินงานตามแผนงาน 
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โครงการ และกิจกรรมอยางหลากหลาย สอดคล้องตามประเด็นพิจารณา การจัดกระบวนการเรียนรูที่ให
ผู้เรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ดวยวิธีการที่หลากหลายจนสรุปความรูไดดวยตนเองและสามารถน าไปใชในสถาน
การณตางๆ ไดอยางดี กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนกระบวนการไตรตรอง เนนการพัฒนาทักษะในการคดิ 
วินิจฉัยและไตรตรองกอนที่จะตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ ครูมีการใข้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ภายใน ภายนอก สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูด าเนินการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาตรงตามความสามารถและความถนัด จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มความสามารถ และส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ เพื่อน าผลการประเมินไป
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยน าผลการประเมินไปใชเปน 
ขอมูลในการปรับปรุง แกไข สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของผู เรียนโดยตรง ส่งผลให้การจัด
กระบวนการเรียนรมูีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  
 2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  2.1 ผลการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษาที่มคีุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบสอง 
ระดับดีเยี่ยม ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563 จากส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 
  2.2 ผลการแข่งขันจากนานาชาติ จ านวน 5 รางวัล จากการประกวดสิง่ประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot Asia 2018 ใน Theme: Lucid Water and Lush Mountains at Hong 
Kong Polytechnic University in Hong Kong China on August 21, 2018. 
  2.3 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 
70.34 มีผลคะแนนสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา  
  2.4 รายงานส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 สะท้อนผลตามการประกาศค่าเปา้หมายของโรงเรียน  
  2.5 ปีการศึกษา 2561 ผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาศักยภาพความ
เป็นผู้น า ด้วยเอกลักษณ์ของโรงเรียน รู้กว้าง ใจกว้าง  
 3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  3.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารด้วยเทคโนโลยี  
  3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการ SMART LEARNING 
  3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการ iTeacher 
  3.4 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 มาตรการส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม     

          
       (นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                         30 พฤษภาคม 2562  
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ส่วนที่ 2 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

1. ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวน ต์  สี ลม  รหั สสถาน ศึกษา 10100058 ต้ั งอยู่ เลข ท่ี  8            
ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  
 โทรศัพท์ 02-635-0136-38, 02-236-4330  โทรสาร 02-635-0139  
 E-mail: ascs@ascs.ac.th    Website : www.ascs.ac.th 
 ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2538 เปิดสอนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 1,414 คน จ านวนบุคลากรของ 
โรงเรียน 78 คนและครูต่างชาติ 11 คน  
 

2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) 

รวม 

ระดับการศึกษา (คน) 
ประสบการณ์
ในต าแหน่ง 
(เฉลี่ย) (ปี) ชาย หญิง 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตร ี

ป. 
โท 

ป.
เอก 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและ
ผู้อ านวยการ 

- 1 1 - - - 1 22 

รองผู้อ านวยการ (ฝ่าย) 2 6 8 0 3 5 0 4 
ครู (บรรจุ) 12 41 53 0 42 11 0 15 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 0 5 5 0 5 0 0 6 
ครูต่างประเทศ 5 7 12 0 12 0 0 2 
บุคลากรทางการศึกษา 2 9 11 2 9 0 0 14 
นักการภารโรง 10 15 25 0 0 0 0 9 
คนขับรถ 0 2 2 2 0 0 0 32 
ยามรักษาความปลอดภัย 3 0 3 3 0 0 0 11 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มกราคม 2562  

- จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 68 คน   คิดเป็นร้อยละ  87.18 
- จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 
- สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา  0 จ านวน  0  คน 

http://www.ascs.ac.th/
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3. ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  

 3.1 จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
ประถมศึกษา (ป.1-6) 33 - - 33 

รวม 33 - - 33 
 

  3.2 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นเรียน  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
จ านวนห้อง  6 5 5 5 6 6 33 

เพศ หญิง 247 185 210 232 268 272 1,414 

เฉลี่ยต่อห้อง  42:1 37:1 42:1 47:1 45:1 46:1  
 

 3.3 เปรียบเทียบขอ้มูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 
ปีการศึกษา/ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

2559 213 230 267 275 275 299 1,559 
2560 189 213 228 271 271 272 1,444 
2561 247 185 210 232 268 272 1,414 

 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 92.47 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจข้อท่ี 2 พัฒนานักเรียนในมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูงขึ้น  เป้าหมายท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น  
 ด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ก าหนดร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีความสามารถใน
อ่าน เขียน ความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับช้ัน           
มีกระบวนการพัฒนาดังนี้  
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 1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยฝ่ายวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล 
   1.1  กิ จ ก รรม พั ฒ น าค ว าม รู้ภ าษ า ไท ย  ซึ่ ง เป็ น กิ จ ก รรม พั ฒ น า ผู้ เรี ย น                     
ให้มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามหลักสูตรของแต่ละระดับช้ัน มีการคัดกรองผู้เรียน
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการอ่านและการเขียน รวมถึงการพัฒนาด้านการเรียนควบคู่ไปพร้อมกัน  
  1.2  กิจกรรมพัฒนาความรู้คณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยวิธีการท่ีหลากหลาย ผู้เรียนได้รับการสอนเสริมจากครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  
  1.3  กิจกรรมพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้น ท้าทาย เผชิญสถานการณ์หรือปัญหา 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเกิดผลท่ีดีต่อผู้เรียนให้ได้รับความรู้มีความสามารถ    
ในการแก้ปัญหา  
  1.4  กิจกรรมพัฒนาความรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นกิจกรรม      
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญใน 
การพัฒนาการเรียน ส่งเสริมนักเรียนต่ ากว่าเกรณฑ์ ให้มีความกระตือรือร้น พัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
รวมถึงการเสริมสร้างปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ 
  1.5  กิจกรรมพัฒนาความรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรม
ด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม  ค่านิยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน ใช้กิจกรรม  
การเคล่ือนไหว  การออกก าลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมท้ังด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา  ด้วยวิธีการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย 
  1.6  กิจกรรมพัฒนาความรู้ศิลปะ กิจกรรมท่ีสนับสนุนนักเรียนให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน 
การน าไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง เห็นคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และสากล 
  1.7  กิจกรรมพัฒนาความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง     
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน   
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข  
 1.8  กิจกรรมพัฒนาความรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มีเจตคติ 
ท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสาร  แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพใน
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สถานการณ์ต่างๆ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลก รวมถึงการถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์ กิจกรรมนี้ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้  
มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์  
 จากโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทุกกิจกรรมประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
สัมภาษณ์ผู้เรียน ครู และศึกษาเอกสารรายงาน การประชุมฝ่ายวิชาการ ขั้นตอนกิจกรรม รูปภาพการจัด
กิจกรรม รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
ท่ีเป็นผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปี 1 – 6 
 
 2. โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน  
  2.1 กิจกรรมประกวดเรียงความ  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการเขียนส่ือความ 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ลักษณะเนื้อหาสาระและความคิดสร้างสรรค์ การใช้
ส านวนภาษาท่ีสละสลวยสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันตลอดท้ังเรื่อง มีรูปแบบท่ีชัดเจน และมีการใช้ส านวน
ภาษาท่ีประกอบด้วยเนื้อหาสาระและความคิดสร้างสรรค์  
  2.2 กิจกรรมประกวดคัดไทย  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้
เกิดทักษะทางด้านการเขียน รักษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมความเป็นไทย ด้วยการฝึกฝน  
ให้มีลายมือสวยงามและถูกต้องตามหลักการเขียน แล้วจัดการแข่งขันเพื่อให้เกิดการท้าทายในแต่        
ละระดับช้ัน ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเขียนอย่างเป็นระบบและเขียนตามหลักการท่ีถูกต้อง 
  2.3 กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว  กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
รักษาภูมิปัญญาไทยให้มีนิสัยรักการอ่านภาษาไทย เอกลักษณ์ของภาษาไทย สามารถอ่านออกเสียง 
สะกดค าถูกต้อง ฝึกออกเสียงควบกล้ า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักและเห็นคุณค่าภาษาไทย ท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยอย่างเหมาะสม 
  2.4 กิจกรรมเปิดพจนานุกรม  การพัฒนานักเรียนให้ใช้พจนานุกรมในการค้นหา
ความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน 
ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ในภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น  เห็นคุณค่าภาษาไทย           
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง   
  2.5 กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
ให้เห็นคุณค่าภาษาไทย  ปลูกฝังให้เด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่ได้รักและหวงแหนภาษาไทย  การอ่านท านอง
เสนาะเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่านตามหลักการได้เป็นอย่างดี 
   การส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารในการอ่าน เขียน ส่ือสารภาษาไทยอย่าง
เหมาะสมตามระดับช้ัน  ซึ่งเกิดผลดีกับนักเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  ประ เมินจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน  การสัมภาษณ์นักเรียน ครู และการศึกษาเอกสารรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ  
รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม  



8 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

แบบประเมินกิจกรรม  และรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  โดยการด าเนิ นงานแต่ละกิจกรรม
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์และความเหมาะสมในแต่ละระดับช้ัน 
 3. โครงการส่งเส ริมความเป็ น เลิศทางภาษาต่างประเทศ โดยฝ่ายวิชาการ  
งานการจัดการเรียนการสอน 
  3.1 กิจกรรม Speech Contest  การจัดกิจกรรมนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครู
และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 ให้นักเรียนทุกคนเขียนเรื่องตามความสนใจและน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน ครูคัดเลือกตัวแทนแต่ละห้องเข้าร่วมการแข่งขันการพูดในท่ีสาธารณะตามระดับช้ัน 
กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน และมีความเช่ือมั่นใน
การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เกณฑ์  
การประเมินทักษะการพูด บุคลิกภาพ และการประเมินความพึงพอใจท้ังจากครูและนักเรียน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง มีความกล้าแสดงออก 
  3.2 กิจกรรม English Quiz  กิจกรรมนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โดยรับสมัครนักเรียนท่ีมีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามความรู้
ท่ัวไปภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมตามระดับช้ัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3.3 กิจกรรม Picture Story  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์และ
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ โดยประมวลค าศัพท์ วิเคราะห์และ       
เรียบเรียงเป็นประโยคท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน 
  3.4 กิจกรรม Oxford Young Learner  เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาให้นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ให้มีทักษะการฟัง และการอ่าน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ส่งเสริมความมั่นใจและสร้างความภูมิใจกับระดับความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในการด ารงชีวิตเพื่อให้
พร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนมีความสามารถด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนเข้าร่วมทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ
ออนไลน์ ท่ีได้รับการออกแบบโดยส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press)  
เพื่อน ามาใช้ในการประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีอายุต้ังแต่  
7 -1 2 ปี ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ม าต ร ฐ าน CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) ซึ่งเป็นมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป 
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  3.5 กิจกรรม ASCS English Day  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษา
ครบทุกด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มุ่งเน้นให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 – 6 มีความสามารถในการส่ือสาร และมีเจตคติท่ีดีต่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้
นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ลงมือปฎิบัติจริงด้วยวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรม 
สามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ ต่างๆได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้น อีกท้ังเพื่อพัฒนาเจตคติท่ีดีและความ
เช่ือมั่นในตนเองของนักเรียน ให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นักเรียนท่ีได้ฝึกการน าเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น ฝึกการคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงนักเรียนได้
เช่ือมโยงบูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและทักษะต่างๆเข้าด้วยกัน ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียน 
  3.6 กิจกรรม English Camp  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 ให้มีทักษะทางภาษาครบทุกด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และมีเจตคติท่ีดีต่อการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมนอกสถานท่ี โดยผ่านกระบวนการคิด       
ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี มุ่งเน้นให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี และมีความเช่ือมั่นในตนเองในเรื่องการใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันให้มีประสิทธิผลมากขึ้น  นักเรียนได้ฝึกทักษะการ 
กล้าแสดงออก การน าเสนอผลงาน กล้าแสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการอ่ าน 
และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงให้นักเรียนได้
เช่ือมโยงบูรณาการความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและทักษะต่างๆเข้าด้วยกัน ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน 
 โดยสามารถศึกษาได้จากเอกสารรายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ รายงานการประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม รูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม 
และรายงานการสรุปกิจกรรม 
 4. โครงการส่งเสริมการอ่าน  
  4.1 กิจกรรมอ่านดีมีปัญญา  นักเรียนทุกระดับช้ันอ่านหนังสือนอกเวลาท่ีตนเองสนใจ 
และบันทึกสรุปใจความส าคัญท่ีได้จากการอ่าน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการอ่านและการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษา นักเรียนได้ฝึกทักษะความกล้าแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่าง
เหมาะสมตามระดับช้ัน   
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  4.2  กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้อง    
ศูนย์วิทยบริการ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะทางการอ่านและทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 เข้ามาค้นคว้าหาหนังสือในห้องศูนย์วิทยบริการ     
เลือกหนังสือท่ีสนใจ อ่านและเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน รายละเอียดท่ีบันทึกประกอบด้วย    
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง สรุปเนื้อหาพอสังเขป ข้อคิดท่ีได้จากเรื่อง ส านักพิมพ์ คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย         
จะรวบรวมบันทึกการอ่านของนักเรียนน ามาตรวจพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้ สรุปเนื้อหาครอบคลุมเนื้อเรื่อง 
ข้อคิดตรงกับเรื่องท่ีอ่าน 
 5. โครงการศูนย์วิทยบริการ  โดยฝ่ายวิชาการ  งานวิทยบริการ   
  5.1  กิจกรรมยุวบรรณารักษ์  เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการ
ส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักเรียนท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์งานห้องศูนย์วิทยบริการ อ่านข่าว
ช่วงเช้า แนะน าหนังสือให้แก่น้องและเพื่อนท่ีเข้ามาค้นคว้า นักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ โดยการเขียนการ์ดอวยพร การ์ดขอบคุณ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และ        
พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  5.2  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  ศูนย์วิทยบริการ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนอ่าน
ประวัติวันครู ตระหนักถึงการเป็นศิษย์ท่ีดี แล้วถ่ายทอดลงการ์ดมอบแด่ครูท่ีรัก กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
นักเรียนศึกษาประวัติสุนทรภู่จากนิทรรศการ ค้นคว้าจากหนังสือ และน ามาเขียนเรื่องราวลงในท่ีค่ัน
หนังสือ เช่น ตัวละครพระอภัยมณี พร้อมบอกเหตุผลท่ีช่ือชอบ กิจกรรมดังกล่าวพัฒนานักเรียนให้มีนิสัย
รักการอ่านและเรียนรู้โดยการค้นคว้าหาความรู้ โดยมีกิจกรรมขุมทรัพย์ทางปัญญา ค้นคว้าสารานุกรม
ไทย ให้นักเรียนท่ีสนใจอ่านและสรุปเรื่องย่อๆ เป็นการฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสารผ่าน
ตัวอักษร 
 6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ฝ่ายวิชาการ  งานจัดการเรียนการสอน 
  6.1 กิจกรรมเกม 24  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิด
ค านวณ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนจะได้ฝึกเกม 24 แต้มในกระบวนการเรียนการ
สอน ฝึกทักษะบวก ลบ คูณ หารเลข 1-9 ซึ่งมีเกณฑ์และระดับความยากง่ายตามระดับของนักเรียน 
  6.2  กิจกรรม Tangram  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยนักเรียนจะได้ฝึกจากรูปเรขาคณิตสองมิติ มาประกอบเป็นรูปต่างๆ ตามท่ีก าหนด  
ความยากง่ายเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน  
  6.3  กิจกรรม Math Quiz เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
การคิดค านวณ ส่งเสริมให้นักเรียนน าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้หลากหลาย  ท้ังการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา 
และมีแบบแผน การวิเคราะห์ ฝึกฝนในกระบวนการเรียนการสอน และค้นหาผู้มีทักษะทางคิดค านวณ
ของแต่ละระดับช้ัน  
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  6.4  กิจกรรมคิด เร็ว   เป็นกิจกรรม ท่ี ส่งเสริมป ลูกฝังและพัฒ นาให้นั ก เรียน                
มีกระบวนการคิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดอย่าง
มีเหตุผล  เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน  มีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ัน  
 โดยกิจกรรมท้ังหมดนี้ เกิดผลดีกับนักเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  การสัมภาษณ์นักเรียน ครู และการศึกษาเอกสารรายงานการประชุมฝ่าย
วิชาการ  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม  แบบประเมินกิจกรรม  และรายงาน
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม  โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ผลของการพัฒนา  
 จากแนวทางในการพัฒนาข้างต้นพบว่า ผลของการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน  สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่าง
เหมาะสมตามระดับช้ัน  ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  เห็นความส าคัญของทักษะการอ่านและ
การเขียน  ทักษะด้านการส่ือสารท่ีมีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน   นอกจากความสามารถในการอ่าน 
การเขียน และการส่ือสารแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณ ส่งเสริมให้
นักเรียนน าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้หลากหลาย  ท้ังการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
คิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  
ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดี  สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอ่าน  พัฒนาการเขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน  นอกจากนี้นักเรียนยังมีทักษะ กระบวนการด้านการคิดค านวณอย่างมีระบบ  มีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
ท้ังยังมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยมีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ
ในภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 92.47 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตัว  

88.89      

1.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

91.43     
 
 

1.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์  

97.17       

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 92.47 
ระดับคุณภาพเฉล่ีย 4.62 
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จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน เขียน ส่ือสาร
และคิดค านวณด้วย โครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งเสริม
การอ่าน การเขียน ส่ือสารภาษาไทย กิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรมประกวดคัดไทย กิจกรรม
ประกวดร้อยแก้ว กิจกรรมเปิดพจนานุกรม กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ โครงการส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมอ่านดีมีปัญญา กิจกรรมยอดนักอ่าน โครงการศูนย์วิทยบริการ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรม
ห้องสมุดมี ชีวิต โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการส่ือสารทาง
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Speech contest กิจกรรม English Quiz กิจกรรม Picture Story 
กิจกรรม Oxford young learner กิจกรรม ASCS English Day กิจกรรม English Camp โครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมการคิดค านวณ กิจกรรมเกม 24 กิจกรรม Tangram กิจกรรม Math 
Quiz กิจกรรมคิดเร็ว โครงการกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้  ความสามารถ    
สร้างความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสารและคิดค านวณอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการส่งเสริมดังกล่าว ได้ท าการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากภายนอก มีผล
รางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลท่ี 6 โดยเด็กหญิงณิชารีย์ สุรขะวณิชชากร และรางวัลเหรียญเงิน โดยเด็กหญิงกริษฐา  จ่างแก้ว  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และเด็กหญิงณิชา อนุจารีอาภา ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์จากการ
แข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาไทย ครั้งท่ี 15  เด็กหญิงธัญนันท์ บุญเกาะ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ในการสอบ

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561    

หรือ TEDET เด็กหญิงณิชา อิทธิสันติสุข ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์      

จากการแข่งขัน ASMO THAI SCIENCE MATHS & ENGLISH COMPETITION 2018 เด็กหญิงอมราภรณ์ 

ขันสาลี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.)  เป็นผลสัมฤทธิ์จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนมี

ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร และการคิดค านวณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
ตามระดับช้ัน  ส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับและช่ืนชมของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งโรงเรียนก าหนดค่า
เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 86 ผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 92.47 หรือ ค่าเฉล่ียท่ี 4.62 
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และส่ือทางเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรัก
การอ่าน จากกระบวนการใหม่ๆ ท่ีโรงเรียนจัดท าการพัฒนาให้เกิดความต่างจากส่ิงท่ีปฏิบัติมา  
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2) ข้อเสนอแนะ 
 ฝ่ายวิชาการควรประสานความร่วมมือกับทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้ครูทุกคนหาแนวทางใน 
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านเพื่อวิเคราะห์และการเขียนส่ือความ  อันเป็นความสามารถในการอ่านและ
เขียนตามระดับช้ันท่ีนักเรียนควรมี ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 91.07 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   
กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจข้อท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูงขึ้น เป้าหมายท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนในรูปแบบของการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆเพื่อบรรลุตามพันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการ
ด าเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีดังต่อไปนี้ 
 1. การเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนแต่ละกลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
 2. โครงการ Academic Walk Rally ซึ่งมีกิจกรรม 
  2.1 กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนจะ
ช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนในทุกๆ ด้าน การเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง กิจการรมทางวิชาการ เป็นทางเลือกท่ีดีต่อแนวทางการพัฒนานักเรียนใน
เชิงวิชาการ เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะชีวิต อันจะช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดและ  
การแก้ปัญหาความรู้และประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและ 
การด าเนินชีวิต ตลอดจนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถเชิงวิชาการ ผ่าน
กระบวนการคิด การแลกเปล่ียนความคิดเห็น กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ ความหลากหลายของ
กิจกรรม ท าให้เกิดการท้าทายในการเสนอผลงาน รู้จักแสดงความคิดเห็น การเช่ือมโยงความรู้และทักษะ
ก่อเกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน  
  2.2 กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมท่ีด าเนินการรูปแบบฐานกิจกรรม นักเรียนได้ใช้
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น แสวงหาความรู้ โดยเลือกเข้าชมจากฐานท่ีสนใจ 
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การจัดกิจกรรมแต่ละฐาน ส่งเสริมความสามารถท้ังการเขียน การน าเสนอ โดยเฉพาะส่งเสริมการคิด
ต่างๆ ในรูปแบบการบูรณาการ เช่น ฐานเรียงร้อยวรรณกรรมภูบดินทร์ปิ่นสยาม ร้อยรสวรรณกรรม  
พระมหาธีรราชเจ้า ฐานปริศนาท้าให้ทาย ฐานส านวนไทยอะไรเอ๋ย ตอบค าถามจากฐานกิจกรรม       
ร่วมเล่นเกม อีกท้ังยังมีการแสวงหาความรู้กว้างจากฐานภาษาไทยในโซเซียล ท าให้ผู้เรียนได้น าค าไปใช้ได้
ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นนักเรียนได้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยในทุกๆ ด้าน สะท้อนถึงการพัฒนา
ให้โอกาสนักเรียนในการสอบถาม ต้ังค าถาม ตอบค าถามให้มากขึ้น  
 3. การเข้าร่วมโครงการ Sci-Pro ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
  3.1 กิจกรรม Junior Science Show นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับ การแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ หรือ Science shows เป็นการแสดงท่ีให้ความรู้ทางวิทยาศาสร์ โดยใช้ส่ือและอุปกรณ์
ต่างๆ ประกอบการแสดง การแสดงนี้ส่งเสริมให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ส าหรับคนเก่งเท่านั้น แต่ทุกคน
สามารถเรียนรู้  เพราะวิทยาศาสตร์เป็นความรู้รอบๆ ตัวเรา ให้คิดพิจารณาไตร่ตรองรู้จักแก้ปัญหา  
มีความละเอียดในการจ าแนกแยกแยะ การอภิปราย เพราะการทดลองไม่ได้จ ากัดในเฉพาะห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แต่สามารถท่ีจะศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ได้ทุกท่ี  
  3.2 กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เรียนรู้จากการใช้ทักษะฟัง ดู พูด 
เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมและการคิดวิเคราะห์ ผสมผสานหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเช่ือมโยง
ความรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่างๆ เพื่อให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ ลงมือปฏิบัติน าวัสดุเหลือ
ใช้มาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  
  3.3 กิ จกรรม  Science Kids Camp เป็ น กิ จก รรม ท่ี ให้ ผู้ เรียน ได้ เรียน รู้ ผ่ าน
กระบวนการวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลายและให้ผู้เรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน สร้างความสามัคคีในการ
ท างานเป็นทีมผ่านฐานความรู้ท่ีน าเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ นักเรียนมี
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบโดยเข้าร่วม เสริมสร้างทักษะการคิด 
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่ านขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม การปลูกป่า เรียนรู้จากพลังงานทดแทน 
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกด้วยการน าเสนอผลงานร่วมกัน 
 4. โครงการ ASCS รอบรู้นอกร้ัวคอนแวนต์ การจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากภายใน
ท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนควรได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ             
ท่ีอยู่ภายนอกท้องถิ่นของตนเอง เพื่อเน้นกระบวนการณ์การเรียนรู้สู่ โลกกว้าง ซึ่งแต่ละระดับมีการจัด
กิจกรรมมุ่งให้นักเรียนพัฒนาในทุกๆ ด้าน  
 5. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
   5.1 กิจกรรมโครงงานบูรณาการ กิจกรรมเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
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เป็นการเรียนรู้ ท่ีอาศัยความเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อจะได้น ามาประยุกต์ในชีวิตจริง การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ท้ังในด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการเรียนรู้ และเรียนรู้การแก้ปัญหา รวมถึงการใช้ส่ือเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
ฝึกการท างานอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนในการท างาน การเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
  5.2 กิจกรรมการแข่งขัน K-Bot นานาชาติ ผู้เรียนสามารถน าฝึกการคิดวิเคราะห์ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยก่อน
การสร้างโครงงานนักเรียน ต้องร่วมกันปฏิบัติงาน  แบบ PDCA ปฏิบัติจริง และต้องสืบค้นใช้ข้อมูลท่ี
หลากหลายอย่างมากมาย เช่ือมโยงในด้าน STEM อย่างหลีกเล่ียงมิได้ เมื่อท าโครงงานเสร็จส้ิน จะต้องมี
การประเมินคุณภาพ และน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย 
 6. โครงการ Perfect Youth  
  6.1 กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแสดงออกในการคิด
วิเคราะห์ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการวาดภาพตามจินตนาการของตนเองและยังเป็นการส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในเนื้อหาวิชาศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานรูปภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเป็นการส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อวิชาศิลปะอีกด้วย 
 7. โครงการ Wisdom  ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
  7.1 กิจกรรม La Q เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือท าด้วย
ตนเอง เพื่อสามารถน าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจแก้ปัญหา และส่งเสริมให้นักเรียนคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
  7.2 กิจกรรม La Sagesse News เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยฝึก
นักเรียนให้แสดงออกในการน าเสนอข่าวสารจากการกิจกรรมของศูนย์วิทยบริการ นักเรียนได้วางแผน
ด้วยตนเองเพื่อสามารถน าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจปัญหาและคิดอย่างเป็นระบบ 
 
ผลของการพัฒนา  

1)  สัมฤทธิผลของการด าเนินงาน  

       จากแนวทางในการพัฒนาข้างต้น พบว่า นักเรียนร้อยละ 91.07 บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด

ไว้ที่ร้อยะล 91 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประเด็นพิจารณา

คุณภาพผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหาดังนี้  
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ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  

90.24      

1.2 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู 
และสื่ อส ารโดยการพู ดหรือ เขียน ตาม
ความคิดของตนเอง 

89.96      

1.3 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

90.65      

1.4 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  

89.72      

1.5 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

94.78      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 91.07 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.55 

 
จุดเด่น 
 จากการส่งเสริมนักเรียน พบว่าความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ

ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ส่งผลถึง

กิจกรรมการแข่งขัน K-Bot นานาชาติ ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกอบแข่งขันรถเร็ว รอง

ชนะเลิศการประกอบท่ียิงลูกบอลและยิงบอลระยะไกล รองชนะเลิศ ส่ิงประดิษฐ์ประเภทโครงงาน 

Offsite Open Category Creative Build Competition ถึง 3 รางวัล จากการแข่งขันการประกวด

ส่ิงประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot Asia 2018 ใน Theme: Lucid Water and 

Lush Mountains at Hong Kong Polytechnic University in Hong Kong China on August 21, 

2018 รวมถึงโครงการ Academic Walk Rally กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย โครงการ  

Sci-Pro กิ จ ก ร ร ม  Junior Science Show กิ จ ก ร ร ม ส่ิ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  กิ จ ก ร ร ม                       

Science Kids Camp โครงการ ASCS รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

กิจกรรมโครงงานบูรณาการ กิจกรรม โครงการ Wisdom กิจกรรม Osmo กิจกรรม La Sagesse News 

กิจกรรม La Q และโครงการ Perfect Youth กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ โครงการ/กิจกรรม

เหล่านี้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบตัดสินใจ ควรส่งเสริมปฏิบัติให้ต่อเนื่อง โดยพัฒนาให้สร้างช้ินงาน โครงงาน ให้นักเรียนได้ฝึก 
การก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจเลือกเหตุผล จนกระท่ังผู้เรียนสรุปความรู้จากการก าหนด
ปัญหาท่ีนักเรียนได้ตัดสินใจเลือกเป็นกระบวนการท่ีสมบูรณ์ ตามระบบ PDCA  
2) ข้อเสนอแนะ  
 มีการจัดรายวิชาท่ีส่งเสริมการก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์และตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ และส่งเสริมด้วยกิจกรรมการตัดสินใจร่วมด้วย  
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 75.34 
 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีนโยบายการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานการเรียนรู้แบบ PROJECT BASED LEARNING  (PBL) 
โดยสถานศึกษาได้ก าหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ได้แก่ วิชาโครงงานบูรณาการซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียน
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ได้เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา  วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล   ได้ท าการทดลอง  ได้พิสูจน์  ส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง  
รู้จักการวางแผนการท างาน  ฝึกการเป็นผู้น า  ผู้ตาม  ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิด และการ
ประเมินตนเอง  โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน า เพื่อน าความสนใจท่ีเกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ใน
การท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง และ
การสังเกต โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มท่ีจะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการ
เขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม และเผยแพร่ผลงาน
ของตนเองผ่านการน าเสนอหน้าช้ันเรียนและระดับโรงเรียนในวันวิชาการซึ่งในแต่ละระดับช้ันจะในวัน
วิชาการของโรงเรียนในแต่ละระดับช้ัน จะได้น าเสนอผลงานของตนเอง    
  
ผลของการพัฒนา   
       จากการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างนวัตกรรมในรายวิชาโครงงานบูรณาการ 
โดยนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้านความรู้พื้นฐานโครงงาน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การใช้จ านวน การจ าแนกประเภท การจัดกระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ส่วน
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ประถมศึกษาตอนปลายจะเรียนรู้ความรู้พื้นฐานโครงงาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การ
ต้ังสมมติฐาน การก าหนดและควบคุมตัวแปร  การทดลอง การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล การ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งจากการจัดการเรียนรู้
ตลอดปีการศึกษาพบว่า ผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไปได้  ร้อยละ 75.34 บรรลุตามค่า
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดริเริ่ม  76.10      
1.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

78.93 
     

1.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

71.00 
     

สรุปผลการประเมนิคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 75.34 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 3.76 

 
จุดเด่น 
       ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และด้วยกระบวนการ
กลุ่ม ท้ังยังสามารถเผยแพร่ผลงานจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ให้แก่นักเรียนในระดับอื่นๆ  ดูผลงานของตนเอง   
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
        ผู้เรียนควรจะได้มีระยะเวลาในการปรับปรุงช้ินงานของตนเองให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและควร
เพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนโดยให้โอกาสในการเผยแพร่ช้ินงานสู้ภายนอกหรือเวทีการแข่งขันในระดับ
ท่ีสูงขึ้น 
2) ข้อเสนอแนะ  
 ให้นักเรียนน าเสนอผลงานผ่าน Youtube, เว็บไซต์โรงเรียน และส่งเสริมเป็นรายวิชาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) ให้แก่ผู้เรียน 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 94.08  
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูงขึ้น เป้าหมายท่ี 2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง กลยุทธ์ท่ี พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 
 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีดังนี้ 
 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ iMac จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ จัดระบบ 
Infrastructure ด้านเทคโนโลยีและระบบ Wi-Fi เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับคุณครูในการจัดการเรียน
การสอน โดยครูทุกกลุ่มสาระออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีความเข้าใจใน
ระบบปฏิบั ติการ รู้จักการใช้เทคโนโลยี รู้ประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการท างานของคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ใช้ iPad ในการเรียน นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้และส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต รู้จักการวิเคราะห์และ
เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการใช้ Application และโปรแกรมต่างๆ นักเรียนมีการสร้างและ
น าเสนอผลงานเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีในทุกรายวิชา รู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การประมวลผลข้อมูล สามารถบูรณาการความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและพัฒนา
ตนเองให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมดังนี้  
 1. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  1.1 กิจกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างสื่อ เป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนได้น า
ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 5 น ามาสร้างส่ือและพัฒนาช้ินงานของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  1.2 กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม Paint นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการใช้จินตนาการ ให้นักเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ
ช้ินงาน ซึ่งแต่ละระดับช้ันจะมีรูปแบบของการน าเสนอแตกต่างกัน ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
 ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในทางตรง
และทางอ้อม ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสอบถามนักเรียนและครู  ขั้นตอน
กิจกรรม รูปภาพการจัดกิจกรรม รายงานการสรุปผลการด าเนิน โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผลของการพัฒนา   
 1. จากแนวทางการพัฒนาข้างต้นพบว่า ผลของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบ วิธีการใช้เทคโนโลยี การประมวลผลข้อมูล การสืบค้นความรู้
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ทางอินเตอร์เน็ต และผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานหรือสร้างผลงานการใช้เทคโนโลยีได้ ส่งผลให้
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะใน
การสร้างสรรค์ช้ินงานในการท างานและรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ก าหนดค่า
เป้าหมายท่ีร้อยละ 91 ผลการด าเนินงานนักเรียนร้อยละ 94.08 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสาร  ซึ่งมีประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้เรียนท่ีมีความเข้าใจในระบบและ
วิธีการใช้เทคโนโลยี  

100 
   

  

1.2 ผู้ เรียน ท่ีมี การสืบ ค้นความรู้ และ
ส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 

93.99 
   

  

1.3 ผู้ เรี ย น ท่ี มี ก า ร ใช้ เท ค โน โลยี ใน 
การประมวลผลข้อมูล  

88.12 
   

  

1.4 ผู้เรียนท่ีมีการน าเสนอผลงานหรือ
สร้างผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

94.20 
   

  

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 94.08 
ระดับคุณภาพเฉล่ีย 4.70 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะน าเสนอผลงานหรือสร้าง
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี ทักษะการสืบค้นความรู้และส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมแข่งขัน โปรแกรม Paintbrush กิจกรรมพี่ สอนน้องโดยการสร้างส่ือ และมี
ความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการ IOS รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีน ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ช้ินงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นแผนงานของการจัดการเรียนการ
สอน วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาโครงงานบูรณาการ โดยแผนงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลงานเชิงประจักษ์ในแต่ละระดับช้ัน 
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา  
 ส่งเสริมผู้เรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ มีล าดับขั้นตอน โดยประมวลผลข้อมูลผ่านการ
เรียงล าดับขั้นตอน ชุดค าส่ัง ผ่านช้ินงาน ฝึกการน าเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละระดับช้ันจะมีความ
ยากและง่ายแตกต่างกัน  
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2) ข้อเสนอแนะ  
 วิชาวิทยาการค านวณและวิชาคอมพิวเตอร์ ก าหนดช้ินงาน โครงงาน โครงการ ให้นักเรียน
ฝึกก าหนดขั้นตอน เสนอผลการปฏิบัติให้มากขึ้น   
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  ร้อยละ 82.59  
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   
กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ใน พันธกิจท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูงขึ้น เป้าหมายท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระ ผล
การประเมินสมรรถนะ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ซึ่งมีรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระและทุกระดับช้ันในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่าน
มาก รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามเป้าหมายของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
และทุกระดับช้ัน ในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา มีการจัดท าเครื่องมื อประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
สารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระ รวมถึงโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา กิจกรรม Speech 
Contest, English Quiz, Picture Story, Oxford young Learner, ASCS English Day และ English 
Camp โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอ่านดีมีปัญญา กิจกรรมยอดนักอ่าน โครงการ Academic 
Walk Rally กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย โครงการ Sci Pro 
กิจกรรม Junior Science Show กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม Science Kids Camp 
โครงการ ASCS รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 
กิจกรรมการแข่งขัน Kbot โครงการ Wisdom กิจกรรม La Q กิจกรรม La Sagesse News โครงการ 
Perfect Youth กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ กิจกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างส่ือ กิจกรรมแข่งขัน
โปรแกรม Paint  กิจกรรมเหล่านี้ ส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี  รวมถึงการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในแต่ละระดับช้ัน
และแผนงานวัดและประเมินผล ได้จัดท าการประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนได้
จัดท าหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขึ้นพื้ น ฐาน  พุ ทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พุ ทธศักราช 2560) สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียน และปรับมาตรฐานและตัวช้ีวัด สอดคล้องกับ



22 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

ค าส่ังสพฐ. ท่ี 1239/60 และประกาศสพฐ. ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และเป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายใน 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติโดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด 
โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผล ให้มีการสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้โรงเรียนก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนตามความพร้อมและจุดเน้น
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประเมินจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาปีการศึกษา 2561 เอกสารงานทะเบียนและวัดผล และเอกสารฝ่ายวิชาการ สังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและครู  และโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O –Net โดยฝ่าย
วิชาการ งานทะเบียน – วัดผล  กิจกรรมพิชิต O –Net ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมท่ีพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้มีพัฒนาการสูงขึ้น หรือมี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย โดยผู้เรียนได้รับการทดสอบและฝึกฝนจากข้อสอบ O – Net ปีท่ีผ่านมา 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สัมภาษณ์ผู้เรียน ครู และศึกษาเอกสารรายงาน การประชุม
ฝ่ายวิชาการ ขั้นตอนกิจกรรม รูปภาพการจัดกิจกรรม รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และ
รายงานการสรุปผลการทดสอบแห่งชาติ  O – Net โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็น
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปี 6 
 
ผลของการพัฒนา   
 1) สัมฤทธิผลของการด าเนินงาน จากแนวทางในการพัฒนาข้างต้นพบว่า ผลของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ มุ่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา คือ ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการสอบ
ระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ ก าหนดค่าเป้าหมายของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมใน 
แต่ละปี ท่ีร้อยละ 81 ผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย ท่ีร้อยละ 86.67 ของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนจากพื้นฐานเดิม และค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 67 ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ มีผล
การด าเนินงานในปี 2561 บรรลุค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 70.34 มีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา มีประเด็น
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์  

68.41 
  

 
 

 

1.2  ผลการประ เมิ น สมรรถนะส า คัญ ตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  

94.42 
    

 



23 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์  

97.17 
    

 

1.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
(ประเมินตามเกณฑ์ค่าเป้าหมาย) 

70.34 
    

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 82.59 
ระดับคุณภาพเฉล่ีย 4.13 

 
จุดเด่น 
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในด้านผลการประเมินการอ่านคิด 
วิเคราะห์และเขียน นักเรียนมีผลพัฒนาการอ่านอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระ รวมถึงการส่งเสริมด้วยแผนงาน โครงการและกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ  ในด้านผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและความสามารถในการส่ือสาร ซึ่ง
สอดคล้องจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา โรงเรียนสามารถส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมอย่ามีคุณธรรม และผลการทดสอบ
ระดับชาติ โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ท าให้ผลคะแนนการสอบระดับชาติปี 2561 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือน าแบบทดสอบมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผลการทดสอบและผลสัมฤทธิ์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  
2) ข้อเสนอแนะ  
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ทักษะการคิดอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิด ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบและมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีเหตุผลประกอบการ
ตัดสินผลการเรียนรู้ให้มากขึ้น   
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 91.99 
  6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคดิที่ดีต่องานอาชีพ   
กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจข้อท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูงขึ้น เป้าหมายท่ี 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง (พ.2/ป.2) กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนา
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น (พ.2/ป.2/ย.2) โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนใน
รูปแบบของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งให้ ผู้เรียนรู้จัก 
การวางแผนและด าเนินการจนส าเร็จ มีความสามารถในการวางแผนการท างานตามขั้นตอนท่ีก าหนด มี
การตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน จนงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีคุณภาพ จากกิจกรรม
ต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนร่วมกันคิด
และวางแผนในการออกแบบพานไหว้ครู พร้อมท้ังร่วมมือกันประดิษฐ์พานไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
วางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ ตามข้ันตอนจนบรรลุผลส าเร็จ 
 2. กิจกรรมแข่งขัน K-Bot นานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเสริมทักษะให้นักเรียนประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยการนวัตกรรม 
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้เรียนและการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยนักเรียนได้รู้จักการคิดวางแผน  
การท างานอย่างเป็นระบบ ด าเนินงานจนส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
 ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
โดยผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจและช่ืนชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ต้ังใจ 
พากเพียร มุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรู้สึกช่ืนชมต่อผลส าเร็จของผลงานตนเอง จาก
กิจกรรมต่อไปนี้ 
 1.กิจกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างส่ือ ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุข และ
มุ่งมั่นพัฒนางาน มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาความรู้ใหม่อยู่เสมอ อีกท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างส่ือให้กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
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 2. กิจกรรม La Q ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือท าด้วย
ตนเอง เพื่อสามารถน าเสนอความคิด และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 ผู้เรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมโครงงานบูรณาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ท่ีสมบูรณ์ท้ังในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์สืบเสาะความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการท างานอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนในการท างาน และการ
เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
 2. กิจกรรมค่ายผู้น า ASCS Leadership Camp ซึ่งผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นกลุ่มร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างกัน นักเรียนได้รู้จักเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเช่ือมั่นและกล้า
แสดงออก  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีได้  
 ผู้เรียนสามารถมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพท่ีตนเองสนใจ เพื่อน าเสนอให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์
และคุณค่าของอาชีพนั้น ๆ ได้ จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
 1. การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิตท้ังในด้านการเรียนและอาชีพ สามารถ
ปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย อารมณ์ท่ีดี เคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและ
ส่วนรวม การมีมารยาทท่ีดีตามวัฒนธรรมประจ าชาติ การรู้จักอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต 
 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 
  2.1 กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝัง
และพัฒนานักเรียนทางด้านความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี รวมถึงพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือ
มีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีนักเรียนรู้จัก 
อาชีพของตระกูลฉัน อาชีพในฝัน และMy Idol ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ถึงคุณสมบัติ เจตคติ ทักษะ
ความช านาญ ความรู้ความสามารถ แนวทางการศึกษาต่อ และแนวทางการพัฒนาในวิชาชีพต่าง ๆ 
รวมถึงแรงบันดาลใจท่ีท าให้ก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีเลือก ได้มีการส ารวจวิชาชีพท่ีนักเรียนสนใจน ามาจัด
นิทรรศการ เริ่มจากการเรียนรู้แขนงต่าง ๆ อันน าไปสู่วิชาชีพท่ี เลือก และเชิญวิทยากรท่ีเป็นเจ้าของ
วิชาชีพโดยตรงมาให้ความรู้ ท ากิจกรรมและตอบค าถามโดยนักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความกระจ่าง
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และเห็นแนวทางในวิชาชีพท่ีนักเรียนสนใจ ได้แก่ เชฟ แพทย์ นักออกแบบ และนักธุรกิจ เป็นต้น 
ประเมินจากการท ารายงานของนักเรียน การสังเกตพฤติกรรม สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้ปกครองท่ีมีส่วน
ร่วม รูปภาพการจัดกิจกรรมโดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
ผลของการพัฒนา   
 ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการท างาน
ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการท างาน จนงาน
ท่ีด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจได้ 
บรรลุค่าเป้าหมายก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 91 จากการประเมินค่าความส าเร็จท่ีร้อยละ 91.99 มีประเด็น
พิจารณาดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 วางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ 93.10      
1.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  

94.09      

1.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  84.07      
1.4 ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

96.70      

 สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 91.99 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.60 

 
จุดเด่น 

 จากการตรวจแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน พบร่องรอยงานใบงาน เอกสารรายงาน 
ช้ินงานจากการการเรียนโครงงานบูรณาการ พบการวางแผนการท างาน วิธีการด าเนินงานตามขั้นตอน 
ใบงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ ใบงานกิจกรรมแนะแนว สะท้อนถึงการท างานบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งนักเรียนมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ได้แก่ กิจกรรม K bot กิจกรรมการสร้างส่ือ การประกวดพานไหว้ครู และจากนิทรรศการแนะแนวท าให้
ผู้เรียนรู้จักอาชีพของครอบครัวตนเอง อาชีพในฝัน และMy Idol ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ 
สุจริต  ได้ค้นหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจได้เป็นอย่างดี  
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แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อื่น ด้วยกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น สร้างข้อพิพากในทักษะความรู้พื้นฐาน จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้
สะท้อนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีหลากหลายมากกว่าเดิม  
2) ข้อเสนอแนะ 

 

                  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการท างานร่วมกันให้มากขึ้น  
 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 94.58  
 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจข้อท่ี 1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูงขึ้น (พ.1) เป้าหมายท่ี 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
คุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1/ป.1) กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.1/ป.1/ย.1)  
 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนในรูปแบบของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
  1.1กิจกรรมเด็กดีศรีคอนแวนต์ กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกท่ีดีโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  นักเรียนได้เรียนรู้อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา 
กตัญญูรู้คุณ  ผ่านการอบรมจากครอบครัว คณะครู และโรงเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อมผ่านส่ือการ
เรียนรู้ต่างๆ  ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียนท่ีมีคุณสมบัติเด่นชัดในอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนและเป็นท่ียอมรับของห้องให้เป็นเด็กดีศรีคอนแวนต์  รวมถึงผ่านการรับรู้ของ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป  ประเมินโดยมีแบบบันทึกเด็กดีศรีคอนแวนต์โดยคุณครู  มีรูปแบบ
เด็กดีศรีคอนแวนต์การลงบันทึกของนักเรียนคุณครูและส่งต่อไปยังผู้ปกครอง  โดยการด าเนินงานนี้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
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  1.2 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย  เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  สามารถอยู่ร่วมใน
ทุกสังคมได้อย่างดี  ทางโรงเรียนได้มีเอกสารคู่มือปกครองมอบให้กับนักเรียนทุกคน  รวมทั้งให้ผู้ปกครอง
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบของทางโรงเรียน  มีการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนในทุกระดับช้ัน  
แต่ละเดือนมีการอบรมคุณธรรม  แต่ละสัปดาห์ครูและนักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมสะอาดกายสบายตา  มี
สมุดบันทึก  ซึ่งเป็นการตรวจระเบียบวินัยของนักเรียน  ท้ังการแต่งกาย  ทรงผม  การไว้เล็บ  ฯลฯ  
รวมถึงการตรวจสุขภาพนักเรียนเบ้ืองต้น  เพื่อให้ความรู้และป้องกันในการดูแลสุขภาพและระเบียบวินัย  
นอกจากนั้นในทุกวันมีกิจกรรมหน้าเสาธง  การเรียกแถวช่วงพักน้อย  พักกลางวัน  และหลังการเรียนใน
คาบสุดท้าย  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  สมุดบันทึก  รูปภาพจัดกิจกรรม  รายงานการสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม  โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  1.3 กิจกรรมธนาคารความดี   ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้เห็น คุณค่าและ
ความส าคัญในการประพฤติดี ท าดี ท้ังกาย วาจา และใจ ไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกสถานท่ี ไม่เลือกตัวบุคคล  
เมื่อไตร่ตรองแล้วว่าเป็นเรื่องท่ีดีก็สมควรท า  ถึงแม้ว่าจะเป็นความดีเพียงเล็กน้อยก็ตาม  ให้นักเรียน
บันทึกความดีลงในสมุดธนาคารความดี  มีคุณครูรับรองความดีท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน  ละมีผู้ปกครอง
รับรองความดีท่ีเกิดขึ้นท่ีบ้าน  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักจดบันทึก และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  สัมภาษณ์นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง  รูปภาพการจัดกิจกรรม  รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  โดยการด าเนินงานนี้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  1.4 กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์  มีจิตสาธารณะช่วยกันรักษาสาธารณะสมบัติส่วนรวม  โดยมีการผลัดเวรในแต่ละสัปดาห์ใน
การดูแลความสะอาดโรงอาหาร  อันเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนได้ใช้ร่วมกันท้ังช่วงพักน้อยและพักกลางวัน  
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเช็ดถูโต๊ะ  กวาดพื้น  เก็บขยะ  จัดโต๊ะ  เป็นต้น  โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 
 2.โครงการวิถีธรรมน าชีวิต 
  2.1กิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นใน
ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
เป็นพิธีกรรมท่ีแสดงถึงความเคารพนับถือและคุณความดีของคุณครูท่ีประสิตประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์  
ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  ต่อคุณครูและแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า
ช่ืนชม และรักความเป็นไทยอันเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูผู้มีพระคุณ  
โดยกิจกรรมวันไหว้ครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังนี้  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
– 3 นักเรียนและครูประจ าช้ันร่วมกันจัดพานไหว้ครูในคาบเรียนท่ี 7 – 8  และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
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ท่ี 4 – 6 ส่งตัวแทนห้องเรียนละ 8 คนประกวดจัดพานไหว้ครู  ประเมินจากการท าแบบสอบถามความพึง
พอใจของคุณครูและนักเรียน  และการศึกษาเอกสารจากรูปภาพการจัดกิจกรรม    รายงานการสรุปผล
การด าเนินกิจกรรม  โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคณะผู้บริหาร คณะครูและ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
  2.2 กิจกรรมกตัญชลี ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้ได้แสดง
ความรัก  ความกตัญญู กต เวที ต่อคุณครู  ผู้มีพระ คุณ  และระลึกถึ ง คุณครู ผู้มีพระ คุณรวมถึง
สถาบันการศึกษา โดยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้แก่ การเป็นพิธีกร การ
กล่าวความรู้สึก 5 ภาษา ( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาลาว )  และได้มอบ
ของท่ีระลึกประจ ารุ่นให้กับคุณครู ประเมินจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของคุณครูและ
นักเรียน  และการศึกษาเอกสารจากรูปภาพการจัดกิจกรรม    รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 2.3 กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่  9  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด  ซึ่งร้อยละของผู้เรียนจะมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตส านึกท่ีโรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม และผู้เรียน
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน เป็นพิธีกรรมท่ีผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา รวมถึงสร้างความสัมพันอันดี
ภายในครอบครัว โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมช่วงวันหยุด ด้วยการท าใบงานกิจกรรม ท าดี
ด้วยใจ  ด้วยการร่วมท ากิจกรรมหรือบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับคุณพ่อในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ประเมินจาก
การท าแบบสอบถามความพึงพอใจของคุณครูและนักเรียน   และการศึกษาเอกสารจากใบงาน  รูปภาพ
การจัดกิจกรรม    รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเป็นคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 2.4 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  
เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา รวมถึงสร้างความสัมพันอันดีภายในครอบครัว โดยครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนและพนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  โดยตัวแทนร่วมถวายความเคารพพระบรม
สาทิสลักษณ์ วางพานพุ่ม ตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึกท่ีมีต่อลูก และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมแสดง
ความกตัญญูกตเวทีในครั้งนี้ ได้แก่ กล่าวระลึกถึงพระคุณแม่เป็น 3 ภาษา การแสดงจินตลีลาประกอบ
เพลงค าว่าแม่ และร่วมกันร้องเพลงค่าน้ านม  ประเมินจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของคุณครู
และนักเรียน   และการศึกษารูปภาพการจัดกิจกรรม    รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  โดยการ
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ด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 2.5 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นพิธีกรรมท่ีผู้เรียนได้
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อครอบครัว  รวมถึงสร้างความสัมพันอันดีภายในครอบครัว โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมช่วงวันหยุด ด้วยการท าใบงานกิจกรรม ASCS ร่วมใจท าความดี  ด้วยการร่วมท ากิจกรรม
หรือบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับครอบครัวในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง ร.10”่
ประเมินจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของคุณครูและนักเรียน   และการศึกษาเอกสารจากใบ
งาน  รูปภาพการจัดกิจกรรม    รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 2.6 กิจกรรมวันเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ซึ่งร้อยละของผู้เรียนจะมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกท่ีโรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  เป็นกิจกรรมท่ีผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียน เช่น การบริการอาหารและเครื่องด่ืม การจัดซุ้มเกมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม มีการ
แสดงบนเวที และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแก่โรงเรียน  ประเมินจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของคุณครูและนักเรียน รูปภาพการจัดกิจกรรม  รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  โดย  
การด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคณะผู้บริหาร คณ ะครูบุคลากร และนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 2.7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกท่ีโรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ
ลูกศิษย์  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครู โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมและให้นักเรียนเข้าร่วมในแต่
ละฐาน  ซึ่งกิจกรรมในฐานจะเป็นการแสดงความรัก ความผูกพัน ต่อเพื่อน ครูและโรงเรียน  ประเมินจาก
การท าแบบสอบถามความพึงพอใจของคุณครูและนักเรียน   และการศึกษารูปภาพการจัดกิ จกรรม    
รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคณะ
ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ผลของการพัฒนา   
 การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดค่าเป้าหมาย ท่ีร้อยละ 91 บรรลุค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 94.58 มีเกฑณ์
พิจารณาดังต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 98.37      
1.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวท ี 92.16      
1.3 ผลการพัฒนาให้นัก เรียนมี คุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
โรงเรียนก าหนด  

93.20      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 94.58 
ระดับคุณภาพเฉล่ีย 4.73 

 
จุดเด่น 
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฎชัดเจน การอบรม
หน้าเสาธงโดยผู้บริหารและครูน านิทานคุณธรรม พระวาจาพระเจ้า ให้ข้อคิดแก่ผู้เรียน การนั่งสมาธิของ
นักเรียน จากนั้นครูประจ าช้ันให้การอบรมคุณธรรมในคาบคุณธรรม รวมถึงคุณครูผู้สอนได้สอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน 
ตามคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาตามปรัชญาของสถานศึกษา “มนุษย์ท่ีมี
คุณภาพ คือ มนุษย์ท่ีมีคุณธรรมและความรู้” ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมด้านศาสนา ค่าย
คุณธรรม และส่ิงแวดล้อม เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ การให้ผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน โรงเรียนจัดกิจกรรมส านึกรักภาคภูมิในแผ่นดิน ภายใต้โครงการเด็กดีมีคุณธรรม กิจกรรม
วันลอยกระทง กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้โครงการวิถีธรรมน าชีวิ ต 
โครงการ Perfect Youth เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย การส่งเสริม
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมการอยู่
ค่ายพักแรม เดินทางไกล และ Sport for unity เป็นต้น ด้านการส่งเสริมความเอื้ออาทรและกตัญญู
กตเวทีแก่ผู้เรียนนั้น โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น กิจกรรมกตัญชลีบิดามารดา กิจกรรมวันไหว้ครู 
การท าบุญทุกวันศุกร์ ส่งเสริมผู้เรียนตามจารีต ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมแสดงความกตัญญูกตเวที
แด่ผู้มีพระคุณ และส่งเสริมการแสดงออกถึงความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่ผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย 
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 การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาอารมณ์ สุขภาพจิต การป้องกันตนเองจากการล่อลวง  
ข่มเหง รังแก และผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม โรงเรียนได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดประเภทนักเรียนตามเกณฑ์น้ าหนัก ส่วนสูง
ของกรมอนามัย  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา กิจกรรม 
Brain Gym กิจกรรมสัมผัสชีวิต กิจกรรมผู้น าจิตอาสา ภายใต้โครงการแบ่งปันความสุข การรู้เท่าทันใน
โลกยุคปัจจุบันและการป้องกันตนะอง ส่งเสริมด้วยกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก  
การแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง  
ด้วยกิจกรรม Kids Talent และอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม จัดเป็นมาตรการส่งเสริมของโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมและผู้เรียนท่ีดีท้ังด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน  
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามวัย ตามความหมาะสม หรือตามวัฒนธรรมของแต่
ละครอบครัว   
2) ข้อเสนอแนะ  
  การท ากิจกรรมร่วมมือประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้ลูกได้ท าเรื่องเล็กๆ 
น้อย ก็สามารถแสดงความกตัญญู เช่น การถาม การรอพ่อแม่กลับบ้าน ตามวัย    
 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 95.49 

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจข้อท่ี 1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูงขึ้น (พ.1) เป้าหมายท่ี 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
คุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1/ป.1) กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.1/ป.1/ย.1)  
 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนในรูปแบบของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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 1. โครงการวิถีธรรมน าชีวิต โดยฝ่ายกิจการนักเรียน 
  1.1 กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้รู้
ความส าคัญของประเพณีลอยกระทงและแนวทางในการรักษาประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีดี
งามของไทย ประเมินจากนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง สัมภาษณ์นัก เรียน ครู และศึกษา
รูปภาพกิจกรรม รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
  1.2 กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ต้ังแต่อดีต – ปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และความสามัคคีของคนใน
ชุมชนและโรงเรียน งานแห่เทียนพรรษาเป็นงานท่ีท าให้ชุมชน โรงเรียน ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดและสัมผัส
กับประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามอย่างใกล้ชิด จะมีท้ังครู นักเรียนและผู้ปกครองซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรม
ถวายเทียนจ าน าพรรษาเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ียาวนานและเห็นความส าคัญในการส่งเสริม
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ประเมินจาก
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมถวานเทียนจ าน าพรรษา สัมภาษณ์นักเรียน ครู และศึกษารูปภาพกิจกรรม 
รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
 2. โครงการ Perfect Youth โดยฝ่ายวิชาการ 
  2.1 กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะเรื่องมารยาทไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์
ประจ าชาติของคนไทย ประเมินจากนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย สัมภาษณ์
นักเรียน ครู และศึกษารูปภาพกิจกรรม รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 3.  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยฝ่ายวิชาการ 
  3.1 กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องการน ามาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมความคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยนักเรียนได้เข้าร่วม
ประดิษฐ์พานไหว้ครู ประเมินจากนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู สัมภาษณ์นักเรียน ครู 
และศึกษารูปภาพกิจกรรม รายงานการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินง านนี้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
  3.2 กิจกรมแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและ
พัฒนานักเรียนเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สามารถท าให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องราวต่างๆในอดีตท่ีผ่านมา
และช่วยให้เราซึมซับและพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองมากขึ้น จนท าให้เรากลายเป็นพลเมืองท่ีดี
ของสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตระหนักถึง
ความส าคัญท่ีจะให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบ
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ปัญหาประวัติศาสตร์ โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแข่งขัน
เกี่ยวภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวันประเมินจากนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์นักเรียน ครู และศึกษารูปภาพกิจกรรม รายงานการ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครู และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
  3.3 กิจกรรมประกวดคัดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการส่ือสาร เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติท่ีสืบทอด
กันมายาวนาน ท้ังยังเป็นตัวช้ีวัดวามเจริญด้านวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์พัฒนาให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป      จึงจ าเป็นท่ีนักเรียนจะต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตลอดจน
ต้องพยายามฝึกฝนทักษะด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการเขียนซึ่งเป็นทักษะท่ีจะต้องใช้
ความสามารถอย่างสูงในการส่ือความคิดความเข้าใจของผู้เขียน การเขียนให้ผู้อื่นอ่านออกและเข้าใจง่าย 
ลายมือนับเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง การคัดลายมือเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนท่ีส าคัญมาก เพราะท าให้
ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตา ระเบียบเรียบร้อย มีคุณค่า ส่ือสารได้ดี ท าให้นักเรียนรู้จักสังเกต อดทน มี
ความรับผิดชอบ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเห็นความส าคัญยิ่งจึงได้จัดกิจกรรมประกวดคัดไทย
เป็นการช่วยชาติรักษาวัฒนธรรมด้านภาษาไว้อีกทางหนึ่ง ประเมินจากนักเรียน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดคัดไทย สัมภาษณ์นักเรียน ครู และศึกษารูปภาพกิจกรรม รายงานการสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
  3.4 กิจกรรมประกวดเรียงความ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการส่ือสาร เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติท่ีสืบทอด
กันมายาวนาน ท้ังยังเป็นตัวชี้วัดความเจริญด้านวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์พัฒนาให้มี
ความเจริญรุ่งเรือง จึงจ าเป็นท่ีนักเรียนจะต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทักษะการเขียนส่ือ
ความ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ลักษณะเนื้อหาสาระและความคิดสร้างสรรค์ การใช้
ส านวนภาษาท่ีสละสลวยสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันตลอดท้ังเรื่อง มีรูปแบบท่ีชัดเจน และมีการใช้ส านวน
ภาษาท่ีประกอบด้วยเนื้อหาสาระและความคิดสร้างสรรค์ ประเมินจากนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดเรียงความ สัมภาษณ์นักเรียน ครู และศึกษารูปภาพกิจกรรม รายงานการสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
  3.5 กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนรักษา
ภูมิปัญญาไทยให้มีนิสัยรักการอ่านภาษาไทย เอกลักษณ์ของภาษาไทย สามารถอ่านออกเสียง สะกดค า
ถูกต้อง ฝึกออกเสียงควบกล้ า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักและเห็นคุณค่าภาษาไทย ท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยอย่างเหมาะสม 
  3.6 กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้
เห็นคุณค่าภาษาไทย  ปลูกฝังให้เด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่ได้รักและหวงแหนภาษาไทย  การอ่านท านอง
เสนาะเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่านตามหลักการได้เป็นอย่างดี 
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  3.7 กิจกรรมเปิดพจนานุกรม การพัฒนานักเรียนให้ใช้พจนานุกรมในการค้นหา
ความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน 
ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ในภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น  เห็นคุณค่าภาษาไทย  และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
  3.8 กิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทย อีกท้ังยังเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน 
คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร ในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การศึกษาเล่าเรียนวิชาอื่นๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของการเจริญอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ส่งผล
กระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนท าให้ภาษาไทยเส่ือมลง
เป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ คุณค่าของภาษาอันเป็นสมบัติของชาติ และสืบเนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดให้
วันท่ี 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเห็นความส าคัญ
ในวันภาษาไทยดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยข้ึน เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์และ
ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสืบไป 
 
ผลของการพัฒนา   
 1) สัมฤทธิผลของการด าเนินงาน จากแนวทางในการพัฒนาข้างต้น พบว่า โครงการวิถี
ธรรมน าชีวิต โดยฝ่ายกิจการนักเรียน กจิกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา โครงการ 
Perfect Youth กิจกรรมประกวดมรรยาทไทยและโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยฝ่ายวิชาการ 
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู กิจกรมแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ กิจกรรมประกวดคัดไทย กิจกรรม
ประกวดเรียงความ กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ กิจกรรมเปิดพจนานุกรม 
กิจกรรมวันภาษาไทย โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย ก าหนดค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 91 บรรลุเป้าหมายความส าเร็จท่ี 95.49 มี
ประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงการรักความเป็นไทย 99.66      
1.2 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

91.65      

1.3 ผลของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินใน
ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิต  

95.17      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 95.49 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.77 
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จุดเด่น 
 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยภายใต้โครงการวิถีธรรมน าชีวิต, โครงการ Perfect Youth และ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และได้เรียนรู้จากของจริง ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง เกิดความ
สนุกสนานและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ มี
ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้
พัฒนาตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2) ข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนควรมีกิจกรรมการบูรณาการตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 92.54 

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมดังนี้ 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
   1.1 กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับเหตุผล

ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นักเรียนได้มีการท ากิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้านคุณธรรมทุก
เดือน รวมพี่น้องในทุกระดับช้ัน มีคุณครูเป็นผู้ช้ีแนะ นักเรียนเรียนรู้การแก้ปัญหาและเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง โรงเรียนและสังคมในรูปแบบของหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน เจ้าบ้าน ฯลฯ ประเมินจากใบ
บันทึกกิจกรรมงานของบ้านคุณธรรม การสัมภาษณ์นักเรียน ครู และจากรูปภาพโดยการด าเนินการงานนี้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1-6 

   1.2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับเหตุผล
ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ ได้รับการอบรม
พัฒนาจากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้ค าแนะน าและหล่อหลอมคุณธรรม นักเรียนฝึกปฏิบัติ ลง
มือท ากิจกรรม แสดงบทบาทสมมุติ เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง ข่าวและเหตุการณ์ ฯลฯ ส่งผลให้
นักเรียนมีการตื่นรู้และเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมของตนเอง ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม การท าในงานและจากรูปภาพ 
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2. โครงการSci-Pro 
   2.1 กิจกรรมScience Kids Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับ

เหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ี ดี นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และทักษะ
หลากหลายรูปแบบในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกการค้นคว้า ต้ังสมมุติฐาน การต้ังค าถามและ
แสวงหาค าตอบอย่างมีหลักการและเหตุผล รวมถึงได้มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเองในท่ีสาธารณะ 
ส่งผลให้นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถของตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมและจากรูปภาพ 

3. โครงการลูกเสือ-เนตรนาร ี
             กิจกรรมันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ, กิจกรรมวันวชิราวุธ กิจกรรมการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพัก
แรมและเดินทางไกล ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการเป็น
ผู้น า ผู้ตาม การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
อย่างหลากหลาย มีความสามัคคี การท างานร่วมกันเป็นระบบหมู่ ผลัดกันเป็นผู้น า ผู้ตาม การฝึกกิจกรรม
ทักษะชีวิต การเรียรรู้กิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากในห้องเรียน บทเรียน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆ ประเมินจากใบประเมินกิจกรรม รายงานสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 1-6 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
   4.1 กิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับเหตุผล

ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นักเรียนทุกระดับช้ันได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและ
โรงเรียน โดยเรียนรู้การรู้จักเลือกวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกประธานนักเรียน นักเรียนผู้สมัครเป็น
ประธานนักเรียนได้มีการเลือกทีมของตนเองและแสดงศักยภาพของตนเองและทีมให้เป็นที่ไว้วางใจของ
เพื่อน น้อง พี่ และครู ให้เห็นความต้ังใจในการเข้ามาท างานเพื่อส่วนรวม โรงเรียนได้จัดรูปแบบการเลือก
ประธานนักเรียนตามรูปแบบการเลือกตั้งนักเรียนและครูทุกคนมีสิทธ์เลือกอย่างเสรีในแบบแผนท่ีก าหนด 
ผู้ถูกคัดเลือกท าหน้าท่ีร่วมกับครูและเพื่อน พี่ น้อง มีการประชุมกลุ่ม วางแผนและสร้างกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาโรงเรียน ประเมินจากบันทึกการประชุม รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1-6 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า 
    5.1 กิจกรรม ASCS Leadership ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับ

เหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญทางด้านการฝึกนักเรียนให้มีความเป็นผู้น า คุณสมบัติของการ
เป็นผู้น าท่ีดีควรมี ท าให้นักเรียนได้ตระหนักในตนเอง แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้การเป็นผู้น าในสถานการณ์ต่างๆ ประเมินจากพฤติกรรมของนักเรียน สัมภาษณ์นักเรียน ครู และ
ศึกษารูปภาพ 

    5.2 กิจกรรม Leadership at Bhutan ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการและเปล่ียน การฝึกความเป็นผู้น าในประเทศภูฏาน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวภูฏาน การเรียนร่วม
ในห้องเรียน การออกค่ายพักแรม การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การใช้ภาษา การปรับตัว การดูแลสุขภาพ 
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การมีทัศนคติและการเปิดโลกทัศน์ให้กับตนเองและผู้อื่น การอยู่ร่วมกันกับบุคคลในวัยต่างๆเป็นต้น 
ประเมินจากนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม สัมภาษณ์ครู นักเรียนและศึกษารูปภาพ 
              5.3 ค่ายผู้น าจิตอาสา ช่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับเหตุผล ความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายผู้น าจิตอาสา โดย
การอาสาสมัคร ฝึกการเรียนรู้วิถีชีวิตของโรงเรียนน้อง เซนต์โยเซฟแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง
นักเรียนได้วางแผนและต้ังใจในการเป็นผู้น าส่ิงดีดีให้กับนักเรียนและคุณครูท่ีแม่แจ่ม ได้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท้ังทางด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต วิถีชีวิต ฯลฯ การไปค่ายครั้งนี้นอกจากจะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาด้านการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่มแล้ว ตัวนักเรียนเองก็ได้รับการ
พัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้นด้วยเช่นกัน ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม สัมภาษณ์ครู นักเรียนและศึกษาจาก
รูปภาพ  
 
ผลของการพัฒนา   

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้เรียนท่ีแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 

90.92 
    

 

1.2 ผู้เรียนท่ีแสดงมารยาทอย่างเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  

92.80 
    

 

1.3 ผู้เรียนท่ีเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
กัน 

93.66 
    

 

1.4 ผู้เรียนท่ีมีการปรับตัวและร่วมกิจกรรมตาม
บริบททางวัฒนธรรมและสังคม 

92.77 
    

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 92.54 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.63  

 
จุดเด่น 
 กิจกรรม ASCS Leadership, กิจกรรม Leadership at Bhutan และกิจกรรม ค่ายผู้น า
จิตอาสา  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นมีมนุษย
สัมพันธ์ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมค่าย ฝึกการเรียนรู้วิถีชีวิต ท้ังทางด้านการ
ด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต ฯลฯ มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ีและ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้การเป็นผู้น าในสถานการณ์ต่างๆ 
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แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 ฝึกให้นักเรีนแสดงความคิดเห็น โดยใช้หลักการแก้ปัญหา เสนอเป็นแนวทางและเสนอ
ทางเลือก รวมถึงการฝึกกิจกรรมการยอมรับด้วยความเข้าใจ 
2) ข้อเสนอแนะ 
  ฝ่ายกิจการ ส่งเสริมกิจกรรมในหมู่บ้านคุณธรรมและค่ายคุณธรรมของผู้เรียนยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 91.01 
   
กระบวนการพัฒนา  
  โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจข้อท่ี 1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูงขึ้น (พ.1) เป้าหมายท่ี 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
คุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1/ป.1) กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.1/ป.1/ย.1)  
 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนในรูปแบบของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 1.โครงการ Sport for Unity โดยฝ่ายวิชาการ 
  1.1 กิจกรรมลานสุขสนุกกับกีฬา กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียน เกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงและออกก าลังกายสม่ าเสมอ รู้จัก        
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและรักในการออกก าลังกาย ประเมินจากการ
จัดท าแบบประเมินลานสุขสนุกกับกีฬา ของนักเรียน และครู และการศึกษาเอกสาร รายงานการประชุม
ฝ่ายวิชาการ รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการ
จัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และสรุปผลการการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น ครูท่ีท าหน้าท่ีเวณประจ าวัน รวมถึงครูท่ีสนใจในการออกก าลังกาย และ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  1.2 กิจกรรม Chair ball’s Day กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม เกิดความสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 
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ประเมินจากการจัดท าแบบประเมิน Chair่ball’s่Day่ของนักเรียน ครู และการศึกษาเอกสาร รายงาน
การประชุมฝ่าวิชาการ รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและ
รูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และสรุปผลการการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูท่ีท าหน้าท่ีครูประจ าช้ันและครูผู้ช่วยช้ัน และนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยฝ่ายกิจการนักเรียน 
  2.1 กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ     
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬาและนันทนาการ ประเมินจากการจัดท าแบบประเมิน กิจกรรมกีฬาสี ของนักเรียน ครู และการศึกษา
เอกสาร รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และสรุปผลการการด าเนินกิจกรรม โดย
การด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น ครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1 ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 3.โครงการ Perfect Youth โดยฝ่ายวิชาการ 
  3.1 กิจกรรม Brain Gym ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ    มีสุนทรียภาพ ส่งเสริมการพัฒนาสมอง ท้ังซีกให้มีการท างานท่ีดีมากขึ้น ช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้รู้สึกสดใส พร้อมท่ีจะเรียนรู้ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการได้ยิน การ
มองเห็น และการจดจ า ประเมินจากการจัดท าแบบประเมิน กิจกรรม Brain Gym ของนักเรียน ครู และ
การศึกษาเอกสาร รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และสรุปผลการการด าเนิน
กิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น ครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  3.2 กิจกรรม Kids Talent ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้าน ดนตรี ร้อง
เพลง การเคล่ือนไหวประกอบเพลง และมีความกล้าอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอารมณ์
และจิตใจ ประเมินจากการจัดท าแบบประเมิน กิจกรรม Kids Talent ของนักเรียน ครู และการศึกษา
เอกสาร รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และสรุปผลการการด าเนินกิจกรรม โดย
การด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น ครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1 ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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  3.3 กิจกรรมเรารักสุขภาพ  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมี น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีวิธีการดูแล
สุขภาพร่างกายของตนเองให้ สมบูรณ์แข็งแรง  
 4.โครงการวีธีธรรมน าชีวิต โดยฝ่ายกิจการนักเรียน 
                     4.1 กิจกรรม Drugs free ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด รู้จักการหลีกเล่ียง
และป้องกันตนเองจากอันตรายของยาเสพติด ประเมินจากการจัดท าแบบประเมิน กิจกรรม Drugs free 
ของนักเรียน ครูและการศึกษาเอกสาร รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และ
สรุปผลการการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น ครูและนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ผลของการพัฒนา   
 1) สัมฤทธิผลของการด าเนินงาน จากแนวทางในการพัฒนาข้างต้นพบว่าผลของการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพและรักในการออก
ก าลังกาย อย่างสม่ าเสมอ นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของ ยาเสพติด รู้จักวิธีการหลีกเล่ียงและป้องกันตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่ออันตรายของยาเสพติด มีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง ให้มีความเช่ือมั่นและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รู้จักให้เกียรติและท างานร่วมกับผู้อื่น สร้างสรรค์ผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ตามความสามารถได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้นักเรียน มีน้ าน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย เป็นไปตามตามเกณฑ์
มาตรฐานและมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพและรักในการออกก าลังกาย มีความเช่ือมั่นและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังยังมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยมีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.01 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 

91.99      

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

88.74      

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้ โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

96.10      
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ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.4 เห็น คุณ ค่าในตนเอง มีความมั่ น ใจ กล้ า
แสดงออกอย่างเหมาะสม  

93.31      

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น  92.58      
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬานันทนาการตาม
จินตนาการ 

81.51      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 91.01 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.55 

จุดเด่น 
 การให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ท าให้โรงเรียนจัดกิจกรรม Drugs Free จัดเป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ี ศธ 0211.6/3881 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2561 ได้
บูรณาการขับเคล่ือนร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและมีส่วนร่วมในการรณรงค์เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ รู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากส่ิงเสพติดมอมเมา และกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็ก ท่ีเป็นปัญหาส าคัญของสังคมท่ีต้องเร่งด าเนินการท้ังด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาอย่างจริงจัง ในระดับสากล อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีในทุก
รูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมท้ังปฏิญญาณปักกิ่ง และแผนปฏิบัติการเพิ่มความก้าวหน้าสตรี 
โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญให้นักเรียนตระหนักและเป็นส่วนหนึ่งของการยุติความรุนแรง อีกท้ังยังเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ส่งเสริมผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศได้เป็นอย่างดี  
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนควรสร้างผลงานจากการเข้ าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา
นันทนาการตามจินตนาการให้มากขึ้น โดยพัฒนาผลงานของผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไม่น้อยกว่า 
3 ช้ินต่อปีการศึกษา การรู้จักน าความรู้ด้านดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
2) ข้อเสนอแนะ 

  การให้ ผู้เรียนฝึกทักษะกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา จะช่วยส่งเสริม
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม ให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น สอดคล้องกับค าอธิบายการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน    
     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 93.27 

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจท่ี 5 พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ เป้าหมายท่ี 5 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
และเป็นระบบ เป้าหมายท่ี 6 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล กลยุทธ์ท่ี 5 
ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการด าเนินงานตามแผนงานนโยบายและแผน 
แผนงานมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา และแผนงานสารสนเทศดังนี้ 
 โรงเรียนได้ประเมินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกัน
จัดท า SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์สภาพโรงเรียน ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จาก
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้พัฒนาทันต่อความ
เปล่ียนแปลง สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด ก าหนดวิธี
ด าเนินงานในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ให้ครอบคลุมการพัฒนา 
ทุกมิติของโรงเรียน ก าหนดบทบาทหน้าท่ีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ใน
การด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ในแผนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณ พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร 
เพื่อการด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบริหารงานโดยใช้วงจร PDCA ในการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนการตรวจประกันคุณภาพ
ภายใน ประชุมก ากับ ติดตามในวาระการประชุมหัวหน้าฝ่ายและประชุมตามกลุ่ม เกี่ยวกับการตรวจ
ประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการตรวจประกันคุณภาพภายในตามท่ีระบุไว้ในปฏิทินของโรงเรียน 
ผู้ตรวจด าเนินการศึกษาเอกสารหลักฐาน น าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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ผลของการพัฒนา    
 โรงเรียนจัดแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา อาทิ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ โครงการ Academic Walk Rally 
โครงการ ASCS รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิ ชิต O-NET โครงการพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น า โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการวิถีธรรมน าชีวิต โครงการใส่ใจส่ิงแวดล้อม โดย
มีผลการด าเนินโครงการในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา ตามท่ีปรากฎในวิสัยทัศน์ “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณค่า 
พระวรสาร  เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม”  
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ก าหนดมาตรฐาน การศึกษ าของ
สถานศึกษา 

100      

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100      

1.3 จัดระบบข้อมูลสารสน เทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 

100      

1.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

75      

1.5 น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

80      

1.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

100      

1.7 จัดโครงการ กิจกรรม ท่ี ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

100      
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ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.8 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ 
จุดเน้นของสถานศึกษา 

91.15      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 93.27 
ระดับคุณภาพเฉล่ีย 4.66 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมาตรฐานท่ี
ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดย
วิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
เอกลักษณ์ท่ีโรงเรียนต้องสร้าง ท้ังนี้ค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และจัดท าข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของครู จากระบบ
โครงสร้างการบริหารงาน 7 ฝ่าย จัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สารสนเทศท่ีเกิดจากการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและสารสนเทศท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานประเมินตนเองได้เป็นอย่างดี  
 
 แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 ในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
เพื่อติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ควรมีการพัฒนาระบบ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เนื่องจากการติดตามในปีท่ีมาเป็นระบบตรวจติดตามข้อมูลแบบ
รายการเอกสาร จึงควรพัฒนาการติดตามโดยการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบในรายละเอียด บันทึกการ
ตรวจประกันคุณภาพภายใน และควรจัดท าบันทึกการให้ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้เป็นผลการ
ประเมินคุณภาพในปีถัดไปใหล้ะเอียดมากขึ้น 
2) ข้อเสนอแนะ 

  ฝ่ายมาตรฐานภายใน ควรประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการจัดท ามาตรฐาน 
ประเด็นพิจารณา ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา ประกาศใช้วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.
2561   
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 97.97 

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2560-2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจท่ี 5 
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ เป้าหมายท่ี 5  โรงเรียนมีกระบวนการ
บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพและเป็นระบบ 
 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการด าเนินงานตามแผนงานดังนี้ 
 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ กระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบของผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมวางแผนและ
ด าเนินการให้งานบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒน า
ผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้ทันกับความเปล่ียนแปลง มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา ก ากับติดตามให้การนิเทศภายในด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง
คุณภาพดานการเรียนร ู โดยเนนผ ูเรียนเปนศูนยกลาง และพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาโดยองครวม 
ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีศักยภาพรอบด้าน สามารถบริหารจัดการช้ันเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลายโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างเหมาะสม บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
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ผลของการพัฒนา   

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ผู้บริหารมี วิสั ยทัศน์  ภาวะผู้ น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน  

100      

1.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ  

90      

1.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้ บ รรลุ เป้ าห ม ายตาม ท่ี ก าห น ด ไว้ ใน
แผนปฏิบัติการ 

100      

1.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

100      

1.5 นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 

97.82      

1.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

100      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 97.97 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.90 

 
จุดเด่น 
 ผูอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน มีความสามารถในการบริหาร
โรงเรียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยแสดงวิสัยทัศนและความเปนผูน าทางดานวิชาการ ติดตามจาก
การบันทึกการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน นอกจากนี้ผูอ านวยการยังท าหนาท่ีเปน 
วิทยากรและจัดหาวิทยากรอบรบครูกอนเปดภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ประจ าปการศึกษา 2561 จ านวน 3 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของ
โรงเรียน  การประชุมฝายตาง ๆ การประชุมกลุมสาระการเรียนรู สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานของทุกฝ่ายและการด าเนินงานของแตละกลุมสาระการเรียนรู้  
 ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ มีความเปน 

ผูน า  มีความสามารถในการคิดริเริ่ม วิธีการใหม ๆ มาพัฒนาปรับปรุงและเผยแพรแนะน าใหบุคลากรใน
โรงเรียน น าไปปรับใชเพื่อพัฒนานักเรียน ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหครู 
นักเรียน ผูปกครองและชุมชนไดรับขอมูลสารสนเทศใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอเลือกแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด าเนินงาน นิเทศ ติดตาม 
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ตรวจสอบ ปรับปรุงและใชขอมูลผลการประเมินมาใชในการจัดการศึกษาและสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน คณะกรรมการด าเนินงาน จัดระบบบริหารใหบรรลุเปาหมายท่ีก าหนดไวในแผนปฏิบัติการ โดย
ใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการก าหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบ ด าเนินงานตามบทบาทหนาท่ีมี
การนิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงานและสรางขวัญก าลังใจในการปฏิบัติของโรงเรียน  
มีสวนรวมในการด าเนินพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมท้ัง 7 ฝายของโรงเรียน ผูบริหารสามารถให
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการท้ังการพัฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู  
การสราง การพัฒนา  และการเลือกใชส่ือการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมท้ังเอาใจใส่ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีการก ากับ ติดตาม ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องตามภารกิจอยางเต็มความสามารถ  
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียน 
ผู้ปกครองและครู ได้รับข้อเสนอแนะ ด้านคุณภาพผู้เรียน ใหโ้รงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียนได้น าเสนอ
ผลจากการการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น  ส่งเสริมนักเรียนให้มีระเบียบ พัฒนานักเรียนสะท้อนความเป็น
นักเรียนคอนแวนต์อย่างเด่นชัด  ด้านการบริหารจัดการ เสนอให้ปรับปรุงการใช้โรงอาหารร่วมกัน ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เสนอให้มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ปกครอง เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น   
2) ข้อเสนอแนะ 

  ฝ่ายวิชาการ ควรวางแผนให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดมากขึ้น 
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  ฝ่ายทรัพยากร ควรร่วมมือกับฝ่าย
กิจการนักเรียน งานปกครอง ปลูกฝังนักเรียนให้รูจั้กการดูแลและการใช้ทรัพย์สินส่วนร่วม คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ควรหาข้อตกลงและก าหนดแนวทางในการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในการพัฒนา
นักเรียนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ให้เกิดความเข้าใจและเป็นตามนโยบายท่ีโรงเรียนก าหนด  
 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 93.67 

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
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อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม บริหารจัดการเกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง โดยมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมซน ท้องถิ่น  
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วม และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน รวมท้ังมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลและ
ประเมินผลการด าเนินงาน น าไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
ผลของการพัฒนา   
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการในการจัดท าสาระหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประชุมปีละ 3 ครั้งเพื่อก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษาห้มีประสิทธิภาพ 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีสัดส่วนเวลาเรียน  และจ านวนกิจกรรมครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตร โดยมีการส ารวจข้อมูลผู้เรียน  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมท่ีจัด
ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและ
สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน กิจกรรมชุมนุม มีหลากหลาย  สามารถตอบสนองความ
ต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึง นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รักความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง  อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1  ครั้ง และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของตน  เพื่อชุมชนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 การอบรมและพัฒนาครูเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานและจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีระบุในแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระสะท้อนว่าผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดได้ โดย
นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริงอย่างในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และมีผลงานท่ีแสดงการให้ผู้เรียนอธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อีกท้ังโรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิชาการตามโครงการ Academic Walk Rally เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้แสดงออกในการเป็นผู้น าด้านความรู้ในการน าเสนอผลงานของตนเองจากการเรียน การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
 แผนการนิเทศท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    ระบุประเด็นจุดเน้น 
รูปแบบ  ปฏิทินปฏิบัติการและทีมนิเทศท่ีชัดเจน โดยการด าเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเป็นไป
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ตามเกณฑ์ มีการประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน และมีการใช้ผลการนิเทศ  การ
ติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ 
 มีแผนงาน กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยโรงเรียนแต่งต้ังครูประจ าช้ัน 
และครูผู้ช่วยชั้นดูแลและรับผิดชอบผู้นักเรียนครบทุกห้องเรียน มีการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย คัดกรอง และจ าแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ และพัฒนาผู้เรียนตามสภาพ
อย่างเหมาะสม การประเมินผลการจัดกิจกรรม แก้ไข  และพัฒนานักเรียน อีกท้ังประสานและส่งต่อการ
แก้ไข  และพัฒนานักเรียนแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในโรงเรียน และผู้ปกครอง 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรู้และปฏิบั ติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  

100      

1.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก ากับ ติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

80      

1.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

97.82      

1.4 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถ่ิน 

93.78      

1.5 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  

100      

1.6  จั ดกิ จกรรมพัฒ น าผู้ เรี ยน ท่ี ส่ ง เสริมและ
ตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน  

100      

1.7 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

82.48      

1.8 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน  

88.92      

1.9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  

100      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 93.67 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.68 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

จุดเด่น 
 1. โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ใฝ่หาความรู้ แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี กล้าแสดงออก รู้จักกาลเทศะ เคารพกฎกติกา มีน้ าใจ
นักกีฬา และปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมได้อย่างถูกต้อง  
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมชุมนุม 
ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจตรงตามความต้องการของนักเรียน  
 3. ครูผู้สอนมีความต่ังใจมุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการนิเทศการเรียนการสอน เพื่อก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบด้านการจัดการเรียนรู้ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
โดยเน้นด้านการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
2) ข้อเสนอแนะ 

  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น Active Learning และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ  91.37 

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากรในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 – 
2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้ในพันธกิจท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มี
ศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมายท่ี  4 ครูและบุคลกรมีศักยภาพและก้าวหน้าตาม
มาตรฐานวิชาชีพ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาพัฒนาครูและบุคลกรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรม ดังนี้  
 1. โครงการพัฒนาบุคลากร โดยฝ่ายบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร 
  1.1 กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา โดยครูสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาได้ ซึ่งเกิดผลดีกับครูและบุคลากรท้ังทางตรงและทางอ้อม โดย
ประเมินจากแบบประเมินกิจกรรมฟื้นฟูจิต จากการเขียนสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจรรมของครูรายบุคคล 
รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม และรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบุคลากรครูทุกคน  
  1.2 กิจกรรมครูจิตอาสา เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบั ติบั ติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการศึกษาให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่มท่ีอยู่บนดอยท่ีห่างไกล
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดผลดีกับครูและบุคลากร โดยประเมินจากแบบประเมินกิจกรรม การ
สรุปผลการด าเนินตามกิจกรรม และรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบุคลากรครู 
  1.3 กิจกรรม iTeacher เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการผลิตส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครู กระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดผลดีกับครู โดยประเมินจากแบบประเมินกิจกรรม 
iTeacher  การสรุปผลการด าเนินตามกิจกรรม ตัวอย่างส่ือ iBook  และรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม โดย
การด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบุคลากรครู 
  1.4  กิจกรรมพัฒนาครูยุค 4.0 เป็นกิจกรรมเพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเพื่อส่งเสริมครูอบรมเพิ่มพูนความรู้ 60 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี ท าให้มีความรู้
ความเข้าในเรื่องท่ีได้รับจากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการตกลงท าความร่วมมือกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จัดเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาครูให้เป็นผู้มีทักษะความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งทันต่อการศึกษายุค  4.0 จัดเป็นความร่วมมือทางวิชาการในการเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษของครู ซึ่งเกิดผลดีกับครูและผู้เรียน โดยประเมินจากแบบประเมินกิจกรรมครูยุค 4.0 
การสรุปผลการด าเนินตามกิจกรรม รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ใบรายช่ือครูเข้าร่วมกิจกรรม   และ
รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบุคลากรครู 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

ผลของการพัฒนา 
 จากแนวทางในการพัฒนาข้างต้นพบว่า ผลของการด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ  
มุ่งส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการผลิตส่ือเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอนของครู กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู 
ท าให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง มีการพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และส่งเสริมครูอบรมเพิ่มพูนความรู้ 60 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี มีการตกลงท าความ
ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จัดเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาครูให้
เป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษซึ่งทันต่อการศึกษายุค  4.0 ครูได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะและสรรมถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากร
สามารถผ่านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้   
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลงัพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ครูท่ีมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

84.22      

1.2 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

85.49      

1.3 ครูท่ีมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 

92      

1.4 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา   

95.17      

1.5 ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ  

100      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 91.34 
ระดับคณุภาพเฉลี่ย 4.57 

 
จุดเด่น 
 ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายใน ภายนอก
สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือกับสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเพื่อร่วมกันพัฒนาครูท้ังด้านวิชาการการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
เช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ทักษะ เช่น ทักษะการส่ือสาร
ด้านภาษา การฝึกปฏิบัติการใช้ส่ือเทคโนโลยีควรท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรูปแบบการจัดท า
เอกสารต่าง ๆ ของครูให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตัล เพื่อเป็นการประหยัดและสามารถน าออกมาใช้ได้อย่าง
สะดวกในเวลาท่ีต้องการ 
2) ข้อเสนอแนะ 

 ฝ่ายบุคลากรควรร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ งานเทคโนโลยีส่งเสริมครู ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ 
การจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตัล และส่งเสริมทักษะการส่ือสารด้านภาษา  
โดยจัดช่ัวโมงการอบรมภาษาอังกฤษ 1 คาบเรียนต่อสัปดาห์  
  

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้     
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 93.15  

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายเพื่ อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้
ในพันธกิจข้อท่ี พันธกิจ 5 : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5) 
เป้าหมาย 5 : โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5/ป.5) กลยุทธ์ 5 : 
ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5/ป.5/ย.5)  
 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนในรูปแบบของการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินงาน
ตามแผน/โครงการ/กิจกรรมมีดังต่อไปนี้  
 แผนงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมดี 
และกระตุ้นให้ผู้เรียน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จากค่าตัวช้ีวัดความส าเร็จร้อยละ 91 ของการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมดีและกระตุ้นให้ผู้เรียน ใฝ่เรียนท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ขั้นตอน
การจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และรายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และการมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน  
โดยมีการแจ้งบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และอาคารผ่านระบบของโรงเรียนทางเว็ปไซต์ (www.ascs.ac.th) เพื่อ
ท าการซ่อมบ ารุง และทางโรงเรียนมีการส ารวจสภาพอาคารสถานท่ีและพัสดุ -ครุภัณฑ์ในห้อง  
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ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้แบบส ารวจสภาพอาคารสถานท่ีและพัสดุ-ครุภัณฑ์ และมีการประเมินแผนงานอาคาร
สถานท่ี และส่ิงแวดล้อม การจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยศึกษาจากสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และตารางการใช้
ห้องของโรงเรียน เช่น ห้องพยาบาล โดยศึกษาจากสถิติการเข้ารับบริการห้องพยาบาล และห้องศูนย์ 
วิทยบริการ โดยการศึกษาสถิติจากเครื่องบันทึกสถิติการเข้าใช้ ส่วนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี (ห้อง iMusic) ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (English Lab)  
โดยศึกษาจากตารางการเข้าใช้ห้องปฏิบติัการและตารางเรียนของนักเรียน  
 
ผลของการพัฒนา   
 จากแนวทางในการพัฒนาข้างตน พบว่า แผนงานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม โดยฝ่าย
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสังคมดี และกระตุ้นให้ผู้เรียน  ใฝ่เรียนท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จากค่าตัวช้ีวัด
ความส าเร็จร้อยละ 91 ของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมดีและกระตุ้นให้ผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้
ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และ
รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และการมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และอาคารให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน 
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวย  
ความสะดวก  พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและ มีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

 
95.23 

     

1.2 จั ด ห้ อ งสมุ ด ท่ี ให้ บ ริ ก า ร ส่ื อ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและ หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   

 
91.07      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 93.15 
ระดับคุณภาพเฉล่ีย 4.66 

 
จุดเด่น 
 โรงเรียนมีแผนงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียน
เกี่ยวกับการจัดสภาพ แวดล้อมทางกายภาพและสังคมดีและกระตุ้นให้ ผู้ เรียน  ใฝ่เรียน ท่ัวถึง 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย  
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มีส่ิงอ านวย  ความสะดวก  พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ซึ่งมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และอาคาร
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน โดยมีการแจ้งบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และอาคารผ่านระบบของโรงเรียนทาง  
เว็ปไซต์ (www.ascs.ac.th) เพื่อท าการซ่อมบ ารุง และทางโรงเรียนมีการส ารวจสภาพอาคารสถานท่ีและ
พัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้อง ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้แบบส ารวจสภาพอาคารสถานท่ีและพัสดุ -ครุภัณฑ์ และมีการ
ประเมินแผนงานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม การจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยศึกษาจากสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง 
ๆ และตารางการใช้ห้องของโรงเรียน เช่น ห้องพยาบาล โดยศึกษาจากสถิติการเข้ารับบริการห้อง
พยาบาล และห้องศูนย์วิทยบริการ โดยการศึกษาสถิ ติจากเครื่องบัน ทึกสถิ ติการเข้าใช้ ส่วน
ห้องปฏิบั ติการทางวิทยาศาสตร์  ห้ องปฏิบั ติการทางดนตรี  (ห้ อง iMusic) ห้องคอมพิ วเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (English Lab) โดยศึกษาจากตารางการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการและตารางสอน
ของนักเรียน 
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
         ห้องสมุดควรให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น  
2) ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยี ควรสร้างส่ือให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างเข้าห้องสมุด เพื่อศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติม สอดคล้องกับการพัฒนาครู 4.0 และนักเรียน 
ยังสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย  
 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

             2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้     
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 92.11 
กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายเพื่ อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยระบุไว้
ในพันธกิจท่ี 5 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ เป้าหมายท่ี 5  โรงเรียนมี
กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนานักเรียน ในรูปแบบของการ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี และระบบเครือข่าย เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินงานตามแผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 1. แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นการ
พัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย
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น าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดบริการส่ือเทคโนโลยีมีความเหมาะสม 
เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนท่ีมีความสะดวก 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินงานนี้  คลอบคลุมเป้าหมายท่ีเป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ครูและบุคลากรการศึกษาภายในโรงเรียน 
 2. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย โดยฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียน
การสอน พัฒนาส่ือเทคโนโลยี เช่น iBook วิชานาฏศิลป์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษา, ภาษาไทย เป็นต้น  
และให้ค าแนะน าครู สร้างส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยีด้วย โรงเรียนจัดระบบเครือข่าย ด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม โดยมีการประเมินผลจากการส ารวจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
ครูรวมทั้งส้ิน 70 คน ด้วยการใช้แบบประเมินโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและระบบเครือช่าย 
 
ผลของการพัฒนา  
 จากแนวทางในการพัฒนาข้างต้นพบว่าผลของการด าเนินโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
และระบบเครือข่ายนั้น    มุ่งส่งเสริมให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพรองรับ
ความการจัดการเรียนการสอน อย่างครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงการจัดบริการส่ือเทคโนโลยีเช่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ เครื่องiPad ให้ยืมเรียนท่ีเพียงพอ
กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียน มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผลสัมฤทธิ์ของ 
การด าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.11  
 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย
น าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

92.00 
    

√ 

1.2 การจัดบริการสื่อ และบริการเทคโนโลยีมีความ 
เหมาะสม 

92.29 
    

√ 

1.3 จ านวนคอมพิวเตอร์เพียงพอ และความทันสมัยของ
ระบบเครือข่าย 

90.86 
    

√ 

1.4 ส่งเสริมให้ครู และนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์และ
สื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาการเรียนการสอน 

92.57 
    

√ 

1.5 พึงพอใจต่อระบบอินเตอร์เนต 92.86     √ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 92.11 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.61 
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จุดเด่น 
      โรงเรียนมีการจัดการโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครู 
และนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์และส่ือการเรียนการสอนในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเห็นได้จากการท่ีโรงเรียน
ได้มีการจัดการปรับปรุงระบบเครือข่ายในปีการศึกษา 2561 โดยการเพิ่มอุปกรณ์ Load balance ท าให้
มีการบริหารจัดการ Traffic internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม รวมถึงมีการบริการยืม-คืน 
iPad ของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาแบบต่อเนื่อง ท าให้อุปกรณ์เทคโนโลยีบางอย่างไม่
สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ตลอดอายุ การใช้งานของอุปกรณ์นั้น ๆ ประกอบกับอุปกรณ์เทคโนโลยี
ต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง เวลาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบอาจจะท าได้ไม่เพียงพอ ใน
ด้านของการบริการยืม - คืน เครื่อง iPad ของโรงเรียนนักเรียนอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องใน
เครื่องเดิมท่ีนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน 
2) ข้อเสนอแนะ 

 โรงเรียนควรมีการประเมินภาพรวมในเชิงลึกของอุปกรณ์เทคโนโลยีท้ังหมดภายใน
โรงเรียน วางงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา จะสามารถท าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ส่วนการจัดการยืม – คืน อาจจะมีการจัดสรรอุปกรณ์ใหม่ข้ึนในปีการศึกษาถัดไป เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน และมีการจัดท าบันทึกการยืนคืนของโรงเรียนมีรายละเอียดท่ีมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้    
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 94.20 

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ได้ด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตร โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี เช่ือมโยง
ประสบการณ์ของนักเรียนเข้ากับชีวิตจริงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามเอกลักษณ์ และคุณค่า 
พระวรสาร และการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพของนักเรียนท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ โดยใช้วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางสติปัญญาและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการฝึกปฏิบั ติ เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาอย่างมีวิจารณญาณ และ
สามารถผลิตช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังสามารถน าเสนอผลงาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 ด้านงานนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการงานนิเทศ
การเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้วางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูภาคเรียนละ  
2 ครั้ง  ประกอบด้วยการนิเทศจากเพื่อนครูเป็นผู้นิเทศ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการนิเทศ
ครูในกลุ่มสาระ ซึ่งครูท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้าท าการนิเทศจะให้ค าแนะน าใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยเป็นการนิเทศแบบเพื่อนประเมินเพื่อน ซึ่งให้เพื่อนครู
ประเมินการสอนแบบกัลยาณมิตร  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต่างเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีต่อกัน มีการรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น หลังจากนั้นจึงน า
ผลการนิเทศการเรียนการสอนท้ัง 2 ภาคเรียนมาสรุป เพื่อรายงานผลการนิเทศการเรียนการสอนให้
ผู้อ านวยการทราบ ดังปรากฎในตาราง ดังนี้ 
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ผลของการพัฒนา   

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับท้องถิ่น  93.78      
1.2 จัดรายวิชาเพิ่ ม เติม ท่ีหลากหลายให้
ผู้ เ รี ย น เ ลื อ ก เ รี ย น ต า ม ค ว า ม ถ นั ด 
ความสามารถและความสนใจ  

100      

1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการความสามารถความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

100      

1.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

82.48      

1.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน  

88.92      

1 .6  จัด ระบ บ ดูแลช่ วย เห ลือ ผู้ เรียน ท่ี มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

100      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 94.20 
ระดับคุณภาพเฉล่ีย 4.71 

 
จุดเด่น 
 1. ครูสามารถออกแบบเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายตามหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา อีกท้ังให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ผลิตช้ินงานตามการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 2. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 3. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ครูควรได้รับความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยงเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา อีกท้ังเพื่อวางแผน  
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การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนคลอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ กระบวน 
การสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง และน า
ข้อมูลจากระบบช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อน าไปจัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ได้ตรงตามลักษณะการเรียนรู้และ พัฒนาการ
ทางสมองมากขึ้น 
 3. ครู ผู้ท าหน้าท่ี เป็น ผู้นิ เทศบางคนมีภาระงาน ท่ี ต้องรับผิดชอบท้ังใน ส่วนของ
คณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน และผู้นิเทศในส่วนท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครูผู้สอนมีหน้าท่ี สอนในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ การตรวจงาน และภาระงานในหน้าท่ีพิเศษอื่นท่ีต้อง
ดูแลเอใจใส่ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการนิเทศ  
 4.  สถานศึกษาควรด าเนินการนิเทศภายในตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และน าผล 
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
2) ข้อเสนอแนะ 
 ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนร่วมมือกัน พัฒนาแผนการจัดการเรียนท่ีเน้น 
Active Learning และใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และมีการปรับการนิเทศให้พัฒนากัน
และกัน  
 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้     
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ  

 
กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  โดยระบุไว้ในพันธกิจท่ี 
3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป้าประสงค์ท่ี 3 ครูจัดกระบวนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ โดยโรงเรียนได้จัดในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยด าเนินงานดังนี้ 
 1. โครงการ Sci - Pro โดยฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 กิจกรรม Junior Science Show ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วในในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหา สาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความในใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
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ท้ังระบบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยท่ีวิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีด้วนตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง  
บูรณการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ การท่ีนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมท าให้เกิดผลดีกับนักเรียนท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การตอบแบบสอบถาม ขั้นตอน 
การจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม รายงานผลการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการ
ด าเนินการนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นท้ังครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 1.2 กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผล 
ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดแบบมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหา สาระ 
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความในใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยท่ีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์
ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ การท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ท าให้นักเรียนมีผลงานท่ีมาจากการ
ประดิษฐ์ คิดค้นด้วยตนเอง ได้แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเสนองานในรูปแบบของดิจิตอลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสามารถน าไปแสดงเป็นผลงานได้ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน การตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม รายงานผลการ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินการนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นท้ังครูและนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 1.3 กิจกรรม Science Kids Camp  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผล 
ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดแบบมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วนในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหา สาระ 
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความในใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยท่ีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์
ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณการสาระการ
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เรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ท าให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนในเรื่องของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังาน การเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ การเห็นความส าคัญของเรื่ องเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงการได้ร่วม “พลิกฟื้นผืนป่า พลังสู่อนาคต” และกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการท างานร่วมกัน ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การ
ตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม รายงานผลการสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม โดยการด าเนินการนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นท้ังครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 
 2. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน 
 2.1 กิจกรรมการแข่งขัน K-bot นานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับ
เหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดแบบมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วในในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้ อหา สาระ 
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความในใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยท่ีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์
ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณการสาระการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิดผลดีท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่นักเรียน 
นักเรียนได้แสดงความสามารถในหลายด้าน ผ่านกระบวนการคิด สร้างสรรค์ผลงานในระดับดีเยี่ยม 
เรียนรู้กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มี  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์เข้ามาช่วย กิจกรรมนี้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการ
ประกวดส่ิงประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot Asia 2018 ใน Theme: Lucid Water 
and Lush Mountains at Hong Kong Polytechnic University in Hong Kong China on August 
21, 2018. โดยได้รับรางวัลกชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแข่งขันประกอบและแข่งรถเร็ว , รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท การแข่งขันประกอบท่ียิงลูกบอลและยิงบอลระยะไกล และในการแข่งขัน 
Offsite Open Category Creative Build Competition ในหัวข้อ Blue Sky Clean River & Green 
Mountains นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ประเภท 4 Wheel Race Car โดยประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน การตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม 
รายงานผลการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินการนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นท้ังครูและ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
 3. โครงการศูยน์วิทยบริการ   
 3.1 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถส่ือสารและกล้า
แสดงออก  กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า และมีเสียสละช่วยในการบริการส าหรับผู้ท่ีเข้า
มารับการบริการในศูนย์วิทยบริการ ฝึกความเป็นผู้น าและการบริการด้วยใจรักเป็นอย่างดี ประเมินจาก
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การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน สัมภาษณ์ สอบถาม และประเมินความพึงพอใจ มีขั้นตอนการท า
กิจกรรม รูปภาพการจัดกิจกรรม รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 3.2 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน และสนับสนุนให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดย
กิจกรรมนี้ยังได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามและประเมินความพึงพอใจ โดยการ
ด าเนินการนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 
ผลของการพัฒนา   

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1ครูท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 

97.65      

2. ครูท่ีมีการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   

86.22      

3. ครูท่ีมีการพัฒนาหรือปรับปรุงส่ือโดย
ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย 

91.25      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉล่ีย 91.71 
ระดับคุณภาพเฉล่ีย 4.59 

 
จุดเด่น 
แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมนอกเหนือไปจากการท่ีครูใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ เช่น ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา(iPad) หุ่นยนต์ ฯลฯ  โดยมีการน าบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนรู้  น ารูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
Project Based Learning (PBL) ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านทางการปฏิบัติ(Learning by Doing) 
ได้ศึกษาหัวข้อท่ีจะศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาข้อมูลแบบวิเคราะห์ ก าหนดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  
ลงมือปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด มีการประเมินผล และการจัดแสดงผลงาน ซึ่งท าให้ท้ังครูและนักเรียน
ภาคภูมิใจ และมีผลงานส่วนหนึ่งของนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติด้วย 
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1) จุดที่ควรพัฒนา 
 แม้ว่าในปีการศึกษาท่ีผ่านมาจะมีผู้เช่ียวชาญมาช่วยในด้านการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ แต่ครูยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่า 
นักเรียนในความสนใจในบางเรื่องท่ีครูยังไม่เช่ียวชาญ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีสถานการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นครู
และนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน 
2) ข้อเสนอแนะ 

 โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง หรือ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีองค์ความรู้ท่ี
นักเรียนสนใจ มาเป็นวิทยากรหรือแนะน าแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน แม้ว่าหลายครั้งการหาความรู้ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตจะสะดวกขึ้น แต่การได้รับค าแนะน าจากวิทยากรผู้รู้จะท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถสอบถามส่ิงท่ียังไม่เข้าใจได้ด้วยตนเอง 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ  

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  โดยระบุไว้ในพันธกิจท่ี 
5 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ เป้าหมายท่ี 5  โรงเรียนมีกระบวนการ
บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพและเป็นระบบ 
 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการด าเนินงานตามแผนงานดังนี้ 
 ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายวิชาการ ด าเนินการวางแผนจัดครูสอนในแต่ละรายวิชาตรงตาม
ความสามารถและความถนัด ครูด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยค านึงถึง
ธรรมชาติวิชา จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ มีการสร้าง
ข้อตกลงในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียน  สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น มีความเป็นกัน เอง 
ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning ท่ีเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ มีการแบ่งปันความรู้ และท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ครูบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน  ครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุทิศตน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
เพื่อนครูในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล ท าให้บรรยากาศการเรียนในแต่ละช่ัวโมงสะท้อนภาพ
ของการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามความถนัด นักเรียนและครูดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือซึ่งกัน
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และกัน ครูสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีท าให้นักเรียนไว้วางใจ ให้ก าลังใจนักเรียนและกล่าวช่ืนชมเมื่อนักเรียน
ท าส่ิงท่ีดี ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ผลของการพัฒนา   

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

1.1 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  

95.17 
    

 

1.2 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ 

100 
    

 

1.3 นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา (ด้านกระบวนการจัดการเรียนฯ ข้อ 3 
ระดับดีข้ึนไป)  

89.74 
    

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 94.97 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.75 

 
จุดเด่น 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ตามจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีความยุติธรรมและเมตตาธรรมแก่ศิษย์ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ สอดคล้องกับการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองและครูมีความพึงพอใจต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ในเรื่อง
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีความสุขท่ีจะเรียนรู้ และจากการบันทึกพฤติกรรม
ผู้เรียน เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน  
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ร้อยละ 97.33  

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  โดยระบุไว้ในพันธกิจท่ี 
3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป้าหมายท่ี 3  ครูจัดระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ กลยุทธ์ท่ี 3 จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนานักเรียน ในรูปแบบการด าเนินงานตามแผนงาน/
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โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแยกตามฝ่ายได้ดังนี้ 
  1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน โดยฝ่ายวิชาการ 
  1.1 การส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนเก่ียวกับเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนและส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ โดยครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี 
ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตร ครูศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
ระบบใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผู้เรียนได้รับการประเมินจากสภาพจริงมีการตรวจสอบและแบบ
แสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น 
  1.2 การส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนเก่ียวกับเร่ืองการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยการน าผลจากการศึกษาวิจัยมาศึกษา เพื่อน าผลวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยน า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ท่ีมีผลการวิจัยพบว่าสามารถน าพัฒนา
ผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู ทุกกลุ่มสาระท้ังภายในและ
ภายนอกผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 2. . แผนงานทะเบียนและวัดผล 
  โดยฝ่ายวิชาการซึ่งเป็นการส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน ครูศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ซึ่งอยู่บนหลักพื้นฐานได้แก่ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนโดยผู้เรียนจะ
ได้รับการพัฒนาและประเมินผลตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สะท้อนสมรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการวัดและประเมินท่ีหลากหลายท่ีแสดงถึงพัฒนาการ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ต่างๆ โดยครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ประเมินอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย
และการจัดการเรียนการสอน ประเมินจากแบบบันทึกสมรรถนะของผู้เรียน แบบบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบบันทึกการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) ของผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปี
ปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) 
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 3. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และประสิทธิภาพ 
 
ผลของการพัฒนา   

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

100      

1.2 ครูมี การวัดและประเมิ น ผล ท่ี มุ่ ง เน้ น การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

100      

1.3 ครูท่ีมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 
1 เร่ือง 

92      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 97.33 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย 4.87 

 
จุดเด่น 
       การจัดการเรียนการสอนของครู ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระฯ แล้วน า
ข้อมูลมาจัดท าโครงสร้างการเรียนรู้ สู่แผนการจัดการสอนท่ีจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดนั้น ครูมี
การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน และครู ทุกคนมีการท าวิจัยในช้ันเรียน 
ตามข้ันตอน  
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา   
 การเขียนงานวิจัยของครู ควรพัฒนารูปแบบให้สมบูรณ์ตามมาตรฐานงานวิจัยท่ีถูกต้อง 
2) ข้อเสนอแนะ  

  ฝ่ายบุคลากรร่วมมือกับงานวิจัย จัดอบรมการท าวิจัยและติดตามให้ค าปรึกษาครูอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง  
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลปอ้นกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้     
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  ร้อยละ 100 

กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 สถานศึกษาให้
ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน โดยการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  เพื่อให้นักเรียน คุณครูและ
ผู้ปกครองได้ตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมของนักเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ซึ่งส่งผลให้เห็นแนวทางในการให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนคุณภาพชีวิต การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ รวมถึง
ให้ค าปรึกษาอย่างมีระบบต่อเนื่องในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
 จากระเบียนสะสม ปพ.8 ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้เห็นแนวทางการพัฒนาของ
นักเรียนตามวัย  ท้ังทางด้านการเรียน  พฤติกรรม  การอยู่ร่วมกัน และแนวความคิดของนักเรียนในการมี
ทักษะและคุณภาพชีวิต  การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน  ครู  ความภาคภูมิใจในตนเอง  ผลงานหรือ
ความส าเร็จของนักเรียน  แนวทางในการวางแผนชีวิตเพื่อการศึกษาและอาชีพต่อไปในอนาคต 
 สมุดรายงานประจ าตัวของนักเรียน  ส่งผลให้เห็นถึงแนวทางในการเรียนของนักเรียน  
ความถนัด  ความสามารถ  พฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน คุณครู การดูแลสุขภาพตามวัย  และ
แนวทางในการดูแลนักเรียน  ระหว่างครูและผู้ปกครอง  สามารถช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียน ส่งผลให้เห็นถึงแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของนักเรียน  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยตามวัย  การให้ความส าคัญในการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพท่ีดี  รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาทางการดูแลสุขภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 โรงเรียนมีแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นการรายงานผลพฤติกรรมท่ีดี 
และพฤติกรรมท่ีต้องให้ค าแนะน าหรือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนในกรณีท่ีมีท้ั งทางด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตและเป็นเอกสารในการส่งต่อนักเรียนให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมถึงส่งเสริมนักเรียนให้
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  จากแบบรายงานพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ผลของการพัฒนา   

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.1 ครู ท่ีมีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต SDQ  

100      

1.2 ครูท่ีมีการแก้ไขปัญหาผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต 

100      
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ตัวบ่งชี้ย่อย 
ร้อยละ 
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.3 ครูท่ีมีการรายงานผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ให้ผู้ปกครองทราบ 

100      

สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยรวม 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 100 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย 5.00  

 

จุดเด่น 
 โรงเรียนมีรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล ท้ังเรื่องของการเรียน 
แนวทางการศึกษา การปูพื้นฐานเรื่องอาชีพ สุขภาพอนามัยและแนวทางการด าเนินชีวิต การมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น รวมถึงพฤติกรรมตามวัยท่ีเหมาะสม โดยมีแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและร่วมกันท างานระหว่าง
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง  
 
แนวทางการพัฒนา 
1) จุดที่ควรพัฒนา 
 ในเรื่องของการประเมินเด็ก SDQ ในแต่ละช่วงวัย อาจต้องให้ค าแนะน าในการท าแบบ
ประเมินแตกต่างกันออกไปตามความเข้าใจตามวัยของผู้ประเมิน 
2) ข้อเสนอแนะ 
  น าผลงานประเมินเด็ก SDQ มาจัดประเภท และเลือกให้ค าแนะน าเป็นรายกลุ่มหรือ
เชิญผู้เช่ียวชาญ เฉพาะด้านมาให้ความรู้ แนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไป 
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การก าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ประกาศใช้ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

1) 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ  

ร้อยละ 86  

2) 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 91  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 91 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 67  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 91  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 91  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 91  
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 91  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 91  

มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 91  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 91  

2.3  
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 91  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 91  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 91 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 91  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ระดับดีเลิศ  

3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ร้อยละ 87  

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 87 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 91 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 86 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 86 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินมีท้ังเชิงปริมาณ (มีตัวก ากับ) และเชิงคุณภาพ (บอกระดับคุณภาพ)  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.44
10.09

41.82
46.63

2.40

28.36 28.84

40.38

1.44

17.30

56.25

25.00

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 

คณะเซอร์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรยีนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

จากการจัดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความสามารถด้านค านวณ  จ านวน  2  คน 
     
 
 
 
 

 

เด็กหญิงอมราภรณ์  ขันสาลี เด็กหญิงนิชาภา  จันทร์พิสุ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ปี 255 

ปี 2560

ปี 2561

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 255  - 2561 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 255  ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาษาไทย (61) 70.21 67.68 76.47 
คณิตศาสตร์ (64) 65.12 63.25 69.26 
วิทยาศาสตร์ (65) 54.48 53.03 55.09 
ภาษาต่างประเทศ (63) 77.61 78.21 80.55 

 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
            
  

 
 
 

รายวิชา 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 
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ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561   

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม กับหน่วยงานต่าง ๆ  
 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

อสค.สีลม  
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับจังหวัด  
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับสังกัด 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับประเทศ 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม 
ภาษาไทย (61) 100 62.14 14.33 76.47 49.93 11.72 49.93 48.33 11.26 59.59 45.13 10.77 55.90 
คณิตศาสตร์ (64) 100 69.26 - 69.26 44.82 - 44.82 43.10 - 43.10 37.50 - 37.50 
วิทยาศาสตร์ (65) 100 55.09 - 55.09 43.93 - 43.93 43.24 - 43.24 39.93 - 39.93 
ภาษาต่างประเทศ (63) 100 80.55 - 80.55 51.24 - 51.24 49.29 - 49.29 39.24 - 39.24 

เฉลี่ย  70.34  47.48  48.81  43.14 

 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
รายวิชา 
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คณะเซอร์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรยีนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  จ านวน  3  คน 

     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงอชิรญา ชัยปฐวี 
ป.6/4 

เด็กหญิงณิชาภา กรรณล้วน 
ป.6/6 

เด็กหญิงนันท์นภัส หงส์ทอง 
ป.6/6 

 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 20 คน 
     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงอชิรญา ชัยปฐวี 
ป.6/4 

เด็กหญิงณิชาภา กรรณล้วน 
ป.6/6 

เด็กหญิงนันท์นภัส หงส์ทอง 
ป.6/6 

 

     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงณิชา  อิทธิสันติสุข 
ป.6/1 

เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สุวนันทรัตน์ 
ป.6/1 

เด็กหญิงภาดา  มงคลทอง 
ป.6/1 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 

     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงจิดาภา  แห่ธงชัยป.6/3 เด็กหญิงณิชารีย์  สุรขะวณิชชากร 
ป.6/3 

เด็กหญิงณิชา  อนุจารีอาภา 
ป.6/3 

 

     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงภาณุมาศ  แซ่แต้ 
ป.6/3 

เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ถาวรพฤกษ์ 
ป.6/3 

เด็กหญิงอารดา  ศรีโกมล 
ป.6/3 

 

     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงเพาะรัก  ภัทรพิทักษ์ ป.6/3 เด็กหญิงสิริวรรณ  แซ่ปึง ป.6/3 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ใคร่ครวญ ป.6/4 
 

     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงจิรัชญา วิทยาขจรศาสตรป.
6/4 

เด็กหญิงกริษฐา  จ่างแก้ว 
ป.6/5 

เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พินิจศักด์ิกุล 
ป.6/6 

 

     
 
 
 
 

 

เด็กหญิงคัคณางค์  เกรียงไกรสร ป.6/6 เด็กหญิงนภัทร  พลายานนท์ ป.6/6 
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คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 13 คน 
     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงอชิรญา ชัยปฐวี 
ป.6/4 

เด็กหญิงณิชาภา กรรณล้วน 
ป.6/6 

เด็กหญิงนันท์นภัส หงส์ทอง 
ป.6/6 

 

     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงเจ๋อเต้ียน  จาง 
ป.6/1 

เด็กหญิงธนพร  สังวรวัฒนา 
ป.6/2 

เด็กหญิงธัญพร  โรจน์พรประดิษฐ์ 
ป.6/2 

 

     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงสุทธิชา  สีผาย ป.6/2 เด็กหญิงญาณิศา เล้าเต็มแสงทอง ป.6/3 เด็กหญิงชุติรดา  คางค า ป.6/4 
 

     
 
 
 
 

  

เด็กหญิงบุญญิสา  กังสวิวัฒน ์
ป.6/5 

เด็กหญิงพิชญาภา  พิริยะปัญญาพร 
ป.6/5 

เด็กหญิงพลอยนภัส  ธัญสุนทรสกุล 
ป.6/6 

 

     
 
 
 
 

เด็กหญิงพัทธนันท์ อัศวนภานนท์ ป.6/6 
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ผลงานดีเด่นในรอบปี 2561 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล  
รอบสอง 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐาน
สาล รอบสอง ระดับดีเย่ียม  
ปีการศึกษา 2560-2563 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 

เด็กหญิงณัฐชยา อัศวเนรมิต  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/5 
เด็กหญิงกุลธนัชญ์ เชียงแรง  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 

 
รางวัลการแข่งขันนานาชาติ 

การแข่งขันประกอบและแข่งรถ
เร็ว รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์และโครงงาน

วิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot 
Asia 2018 ใน Theme: Lucid 
Water and Lush Mountains 
at Hong Kong Polytechnic 
University in Hong Kong 

China on August 21, 2018. 

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ พินิจศักดิ์กุล  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 
เด็กหญิงษิรกา ชูชัยวัฒนา       
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 

รางวัลการแข่งขันนานาชาติ 
การแข่งขันประกอบท่ียิง 

ลูกบอลและยิงบอลระยะไกล  
    รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์และโครงงาน

วิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot 
Asia 2018 ใน Theme: Lucid 
Water and Lush Mountains 
at Hong Kong Polytechnic 
University in Hong Kong 

China on August 21, 2018. 
1. เด็กหญิงสาวิการ หนูแก้ว 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/5 
2. เด็กหญิงณัฐชยาอัศวเนรมิตร
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/5 
3. เด็กหญิงพรณิชา สุขุมสวัสด์ิ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 
4.เด็กหญิงฐานิตา กล่ าโพธิ์ทอง
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 
5.เด็กหญิงณัชชาภัทร ค าเพ็ญ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 

รางวัลการแข่งขันนานาชาติ
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 ส่งเข้า

แข่งขันในทีม Seed Water 
Disseminator Device 

การแข่งขัน Offsite Open 
Category Creative Build 

Competition ในหัวข้อ Blue 
Sky Clean River & Green 

Mountains 
 

การแข่งขันการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์และโครงงาน

วิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot 
Asia 2018 ใน Theme: Lucid 
Water and Lush Mountains 
at Hong Kong Polytechnic 
University in Hong Kong 

China on August 21, 2018. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. ด.ญ.กุลธนัชญ์  เชียงแรง    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5  
2. ด.ญ.ปัทมพร ศรีส าราญ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5/4 
3. ด.ญ.พบพร  ล้ิมศุภวานิช ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
4. ด.ญ.บุญรักษา บูรณะภักดี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
5. ด.ญ.ฐิตารีย์ สุกิตติพันากุล 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 

รางวัลการแข่งขันนานาชาติ 
ชนะเลิศอันดับท่ี 3 ส่งเข้า

แข่งขันในทีม Trash Removal 
and Odor Neutralizer 

การแข่งขัน Offsite Open 
Category Creative Build 

Competition ในหัวข้อ Blue 
Sky Clean River & Green 

Mountains 

การแข่งขันการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์และโครงงาน

วิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot 
Asia 2018 ใน Theme: Lucid 
Water and Lush Mountains 
at Hong Kong Polytechnic 
University in Hong Kong 

China on August 21, 2018. 

1. ด.ญ.ษิรกา  ชูชัยวัฒนา        
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
2. ด.ญ.ณัฐวลัญช์  พินิจศักดิ์กุล  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 
3.ด.ญ.ธนวรรณ  จันทร์สิริวุฒิ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/5 
4. ด.ญ.ภวิลรดา  สุริยเดชสกุล 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 
5.ด.ญ.ภัทรภร  เจริญบุตร 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 

รางวัลการแข่งขันนานาชาติ 
ชนะเลิศอันดับท่ี 3 ส่งเข้า

แข่งขันในทีม Water Storage 
and Supplier Deviceการ

แข่งขัน Offsite Open 
Category Creative Build 

Competition ในหัวข้อ Blue 
Sky Clean River & Green 

Mountains 

การแข่งขันการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์และโครงงาน

วิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot 
Asia 2018 ใน Theme: Lucid 
Water and Lush Mountains 
at Hong Kong Polytechnic 
University in Hong Kong 

China on August 21, 2018. 

เด็กหญิงปิ่นทิพย์ นิติเรืองจรัส 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 

รางวัลการแข่งขันนานาชาติ 
รางวัล 1 เหรียญทอง  

รางวัล Best Entertainment 
ประเภททีมกาล่า และ 1 

เหรียญทองแดง คะแนนบุคคล
รวม ประเภท Freehand 

แข่งขันในนามสโมสร Bangkok 
Gymnastic Club เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

ในรายการ Vitrigo 
International Cup ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
วันท่ี 11-16 กรกฎาคม 2561 

เด็กหญิงเกสรา สิทธิเวชไทย  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 

ได้รับรางวัลดังน้ี อันดับที่ 1 
Surprise FS1และSurprise Team 

อันดับที่ 2 Open Freestyle 
Bronze , Artistic FS1 , 

Freestyle1 , Jump & Spin 
Bronze และRhythmic Hoop 

FS1 อันดับที่ 3 Char.Spot. FS1 , 
Lt. Ent Spot F1, Rhythmic 

Ribbon FS1 และSolo Comp. 
FS1 และ อันดับที่ 4 Speed 

Racing 

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
ไอซ์สเก็ต รายการ Skate Asia 

2018 ร่วมแข่งขันทั้งหมด  
12 รายการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงณัชชา ดลธนากานต์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4 

อันดับท่ี 1 Delta, Light 
Entertain Spot., Solo Comp. , 
Couples Spot. Light Entertain 
Bronze,Team Surprise Med. 

และMedium Production Team  
อันดับท่ี 2 Surprise Delta, 

Character Spot. และStroking 
Deltaอันดับท่ี 3 Jump & Spin 

Bronze  
อันดับท่ี 4 Speed Racing 

การแข่งขัน Ice Skate Asia 
2018  

ได้รับรางวัลท้ังส้ิน 11 รางวัล 

ด.ญ.ณิชารีย์ สุรขะวณิชชากร 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขันการแสดง
ความสามารถเรียนรู้ 

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 

ด.ญ.กริษฐา จ่างแก้ว รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการแสดง
ความสามารถเรียนรู้ 

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 

ด.ญ.ณิชา อนุจารีอาภา  รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ 
จากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

ภาษาไทย ครั้งท่ี 15 

เด็กหญิงญาณิศา หนักแน่น  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 

คะแนนเต็มในการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษา 

(Literacy) 

การทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(NT) 

เด็กหญิงนิชาภา จันทร์พิสุ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4 

ได้รับเกียรติรางวัลชมเชยจาก
การแข่งขันหน้าท่ีพลเมืองและ

ศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ  
ครั้งท่ี 1 

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดราช
บพิธ 

เด็กหญิงธัญนนัท์ บุญเกาะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/5 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 
การสอบโครงการประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 

หรือ TEDET เมื่อวันท่ี 2 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องแก

รนด์ฮอลล์ 201 - 203  
ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

เด็กหญิงณิชา อิทธิสันติสุข  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ 
การแข่งขัน ASMO THAI 

SCIENCE MATHS & ENGLISH 
COMPETITION 2018 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงอมราภรณ์ ขันสาลี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

รางวัลเหรียญทองแดง 
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

เด็กหญิงกวิสรา โสมสิน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/4 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

รายการ One 2 One 
Thailand Top Talent 2019  

เด็กหญิงพิมพลอย ศศิวงศ์ภักดี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี2/5 

เหรียญเงินท่าฟรีสไตล์ 100 ม. 
เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 50 
ม. และเหรียญทองแดง 
ท่ากรรเชียง 50 ม.  
ท าคะแนนรวมได้รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ของรุ่น 7 ปีหญิง 

การแข่งขันว่ายน้ า 
ภูติอนันต์ แชมป์เปี้ยนชิพ  

ครั้งท่ี 19  
วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2561 

เด็กหญิงภคภรณ์ สุจิตต์สกุล  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขัน Hunting 
Jumping Equitation 60 cm. 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การ
แข่งขัน Horseshoe Point 
Show Jumping Lead Rein 
Open 30-40 cm. และรางวัล
ชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขัน 
Pony Jumping Qualifier 
Cat C,B,A & Open 60-70-80 

การแข่งขัน The Horseshoe 
Point Invitational 2018 

เด็กหญิงเพนภ์นนิช์ สามัคคียกุล 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ป.6/2 

รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง 
ประเภททักษะ 
พื้นฐานยุวชน 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติก
ลีลา เพื่อความเป็นเลิศ  

สโมสรสัมพันธ์ ครั้งท่ี17 วันท่ี 
5-9 พฤษภาคม 2561 

เด็กหญิงพีรานีนน์ สามัคคียกุล 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/4 

รางวัล 1 เหรียญเงินยิมนาสติก
ลีลา อุปกรณ์ห่วง และอันดับ 4 

จากอุปกรณ์บอล 

การแข่งขันยิมนาสติกลีลา/แอ
โรบิค กีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลาง กรมพลศึกษา&
กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา ระหว่างวันท่ี 5-13 
มิถุนายน 2561 ณ อาคารกีฬา
นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนอัสสัมชญัคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2561 

จากแบบประเมินฯ 156 ชุด ส ารวจจาก ผู้ปกครอง นักเรียน และครู  
มีระดับคุณภาพ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และ มากท่ีสุด ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้  

ล าดับ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย คุณภาพ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียนด้าน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิด
ค านวณ 

27 96 34 0 0 79.11 3.96 มาก 

2 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ไตร่ตรอง อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

26 74 50 6 0 75.38 3.77 มาก 

3 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียน ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน หรือ นวัตกรรมท่ี
เหมาะสมกับวัย เช่น การท าโครงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอน
บูรณาการ กิจกรรมวันวิชาการ เป็นต้น 

50 74 32 0 0 82.31 4.12 มาก 

4 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้สามารถสร้างสรรค์
ผลงานอย่างหลากหลาย 

46 78 29 0 0 82.22 4.11 มาก 

5 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียน ตาม
ความถนัดความสนใจของผู้เรียน
หลากหลายชนิด ครอบคลุมด้านวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ด้วยความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะกระบวนการต่างๆ 

25 77 51 0 0 76.60 3.83 มาก 

6 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียนให้มีเจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั้นท่ี
สูงข้ึน 

40 75 38 3 0 79.49 3.97 มาก 
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1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    

ล าดับ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย คุณภาพ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ

นักเรียนให้มีพฤติกรรมเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฏกติกา อันดีของสังคม 

59 74 19 2 2 83.85 4.19 มาก 

2 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ความภูมิใจในท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมไทย 

38 79 33 3 1 79.48 3.97 มาก 

3 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
ให้รู้จักยอมรับและสามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น กิจกรรมเนตรนารี 
การท างานกลุ่ม 

49 80 25 2 1 82.17 4.11 มาก 

4 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพนักเรียน 
ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

33 88 32 2 1 79.23 3.96 มาก 
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2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

ล าดับ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย คุณภาพ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1 โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ
และเป้าหมาย สอดคล้องตาม
ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 
การศึกษาปัจจุบัน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

38 77 35 4 1 78.97 3.95 มาก 

2 ระบบบริหารจัดการ ชี้แจ้ง
ข่าวสารท าให้ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน รับทราบข่าวสารการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์ วารสาร 
รายงานประจ าปี การแสดงความ
คิดเห็นกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โรงเรียน 

30 76 43 5 4 75.57 3.78 มาก 

3 โรงเรียนด าเนินงานพัฒนา
วิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา ท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

30 77 44 3 2 76.67 3.83 มาก 

4 คุณภาพครูด้านการเรียนการสอน 32 74 43 4 2 75.80 3.79 มาก 
5 โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมสวยงาม 

สะอาด และมีบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู ้

26 62 56 10 3 72.48 3.62 มาก 

6 การน าสื่อ/เทคโนโลยี มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

48 72 32 3 1 80.38 4.02 มาก 
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3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ  

ล าดับ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย คุณภาพ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 ครูจัดการเรียนการสอนผา่น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เชน่ การจัดท า
โครงงาน กิจกรรมวันวิชาการ การ
น าเสนอผลงาน 

39 79 34 4 0 79.62 3.98 มาก 

2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนและส่งเสริมนักเรียนมสี่วน
ร่วม เช่น การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต, การใช้ iPad, การใช้ 
Apple TV 

64 64 25 5 0 84.20 4.21 มาก 

3 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ท าให้
นักเรียนมีความสุขท่ีจะเรียนรู ้

20 73 74 11 4 70.33 3.52 มาก 

4 ครูสามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างหลาก 
หลายและครอบคลุมการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

28 71 50 5 2 75.13 3.76 มาก 

5 ครูมีการพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง เพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เช่น 
การประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน
และผู้ปกครองเครือข่าย 

30 68 41 14 2 74.19 3.71 มาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ 

ส่งเสริมความรู้ความถนัดของ
ผู้เรียนด้านวิชาการ และให้
ความส าคัญกับการให้รางวัล หรือ
ช่ืนชมนักเรียนท่ีสร้างช่ือเสียงแก่
โรงเรียนในทุกระดับช้ันให้มากขึ้น 

โรงเรียนควรมีช่องทางให้ผู้ปกครอง
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

โรงเรียนควรช่วยเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดไปแข่งขันด้านวิชาการต่าง 
ๆ เพื่อสร้างขื่อเสียงให้กับ รร. 
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