
บทที่ 1 

สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนวแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 

 1.1 สถานที่ตั้งของโรงเรียน  

         โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตั้งอยู่เลขท่ี 8 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-635-0136-38, 02-236-4330 โทรสาร 02-635-0139 website: 
http://www.ascs.ac.th Email:ascs@ascs.ac.th Fanpage: Assump-Silom สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

  เนื้อที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีเนื้อที่  1  ไร่   2  งาน  32 ตารางวา  ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ อาคาร 1  เป็น
อาคาร 4 ชั้น ส่วนหนึ่งเป็นที่พักของพนักงาน  อาคาร 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น และ 5 ชั้น  ส่วนหนึ่งเป็นที่พัก
ของผู้บริหาร มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 33 ห้อง    

- จ านวนอาคารเรียน/ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการและลานเอนกประสงค์ 
1. จ านวนอาคารเรียน     2 หลัง 
2. จ านวนห้องเรียน           33  ห้อง 
3. รายนามห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้            

  - ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 
 - ห้องเปียโน   1 ห้อง  
 - ห้องปรีชาญาณ   1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 
 - ห้องดนตรีไทย   1 ห้อง  
 - ห้องดนตรีสากล  2 ห้อง 
 - ห้อง iMusic   1  ห้อง 
     4.  ลานเอนกประสงค์  2 ลาน  ได้แก่ ลานชั้น 1 และลานชั้นดาดฟ้า 
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 1.2 เครื่องหมายโรงเรียน 

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นโรงเรียนในเครือเซนต์ปอลเดอชาร์ตร  "อัสสัมชัญ"  

เป็นค าย่อมาจากภาษาละตินว่า ASSUMPTIO  BEATAE VIRGINIS  MARIAE หมายถึงการให้เกียรติยก

พระนางพรหมจารีมารีอาสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีเครื่องหมาย

ที่ส าคัญ  3  รูปลักษณ์ดังนี้ 

ตราของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนแรกที่คณะภคินีเซนต์ปอล 

เดอ ชาร์ตร ได้จัดตั้งขึ้นในเมืองไทย ตราของคณะจึงได้จารึกไว้ เพ่ือให้

ทุกคนได้รู้จักและจดจ าไว้ในดวงใจของเยาวชนตั้งแต่แรกเริ่มมาจนทุก

วันนี้ ความหมายของตรามีดังนี้ 

สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่

ตรงกลาง ความหมายของโล่เป็นดังนี้ 

ความหมายของโล่ รวงข้าวตั้งตรงสูงเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์  ความราบเรียบและ
ความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก 

รวงข้าวเขียวสด  คือ การเริ่มต้นของภคินีที่แม้จะเยาว์วัย แต่ท างานหนักเกินก าลัง เพ่ือเป็นการ
พลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกสู่ดิน 

พื้นสีทอง  หมายถึง ความสว่างที่เจิดจ้า  หลังวันแห่งความมืดมน ที่ท้องทุ่งท่ีราบโบส 
สีฟ้า   เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก  เธอพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวดสายประค า

และเลียนแบบพระมารดา 
เดอ ชาร์ตร  เป็นชื่อที่สอง  บอกถึงบ้านแม่  ซึ่งเป็นหัวใจ  และศูนย์รวมเอกภาพของภคินี

ตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร 
สีแดง   สีแห่งความรัก  สีเลือด เลือดแห่งความตาย  และความกล้าหาญของนักบุญเปา

โล มรณสักขี องค์อุปถัมภ์ของภคินี  ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา  ชูรับความมีชัย 
บทจดหมาย  ที่เปิดอยู่  มีค าจารึกว่า  “จงเป็นทุกอย่างส าหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะผู้รับ

ใช้ของภคินี  ในการน ามนุษย์ให้รอดเพ่ือเทิดพระเกียรติพระเจ้า 

ภาษาฝรั่งเศส 3 ค า  คือ  REGULARITE  (ซื่อสัตย์)SIMPLICITE (ราบเรียบ)  TRAVAIL (การงาน) 

เป็นการเตือนใจให้ยึดถือ  และปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อตรง ราบเรียบ 

และขยันขันแข็งในการท างาน 
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ และมีเส้นโค้งข้ึน โค้ง
ลงประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ  กลางปริมณฑลมีโล่ป้องกัน
ศัสตรา-วุธภายในมีโล่  แบ่งออกเป็นสามส่วน  ส่วนบนมีอักษร อสค.ส. อยู่
หน้าเส้นตรงตั้ง ส่วนกลางเว้นว่าง  ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บน
หนังสือสองเล่มซ้อน  มีเส้นนอนเป็นฐานมีดาบขัดอยู่หลังโล่  ปลายดาบ
ปรากฏที่ด้านบนขวา  ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้ายมองเห็นใบไม้ทอด
ปลายด้านบนซ้ายและด้านล่างขวา 

ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ขณะเดียวกันยังหมายถึง
การรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของ
ครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญ ของนักเรียน 

เส้นประดับเจ็ดกลีบ  แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า  คือ พระด าริ  สติปัญญา  ความคิด
อ่าน  ก าลัง ความรู้ ความศรัทธา ความย าเกรง 

โล ่  แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย 
ดาบคม  คือปัญญา ด้ามคือสติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลา  และความไม่ชอบ

ธรรมทั้งหลายและป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ข้างซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุม
คัมภีรภาพและอย่างองอาจกล้าหาญ 

ใบไม้  แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ท าหน้าที่หายใจใบมะกอกจึงแทนการ
ด ารงชีวิตใน  สันติสุขและเพ่ือสันติสุข 

หนังสือสองเล่ม  แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ  และคุณค่าทางวิชาชีพ  ความสมดุลของ
คุณค่าท้ังสองเปรียบประดุจตะเกียงท่ีเปล่งแสงสว่างน าชีวิตไปถูกทาง 

สัญลักษณ์ดอกลิลลี่  (Fleur Delis) 

 คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตรได้เลือกดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของตรา
ประจ าโรงเรียน  เพราะดอกลิลลี่มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ซื่ อสัตย์
จงรักภักดีและเที่ยงตรง ดอกลิลลี่ ผุดขึ้นจากดินชูก้านตรงสู่ความไพศาลและ
ความสว่างความงดงามของดอกลิลลี่  สีขาวเป็นที่ชื่นชมเปรียบกับปรัชญาชีวิต
ว่า  เจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการคือ ซื่อตรง เที่ยงตรง มี
ความถ่อมตนสุภาพและหนักแน่นอยู่เป็นเนืองนิตย์ดุจดังแผ่นพ้ืนพสุธา  มีความ
บริสุทธิ์เป็นความงามประจ าตนและเป็นแบบฉบับแม้ต้นก าเนิดจะอยู่ในที่อับ   
ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่าง   ให้เป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ 
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  เครื่องหมายสัญลักษณ์กิ่งลอเรลและกิ่งโอลีฟ(มะกอก) ผูกเป็นหรีดด้วยริบบิ้น 
เครื่องหมายสัญลักษณ์ข้างบนนี้เป็นเครื่องหมายบนปกสมุด

ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มานานนับปี  คงจะตั้งแต่ก่อตั้ง
โรงเรียนเพราะสมุดเล่มเก่าสุดที่เรามีอยู่คือสมุดที่ใช้บันทึกรายชื่อ
นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในชั้นต่างๆ ของปี 1926 ( 21 ปี หลังการก่อตั้ง
โรงเรียน) เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ ให้ความหมายงดงามใน 
การศึกษาของคณะเซอร์    ตั้งแต่เริ่มมาท าการสอนในโรงเรียนหญิง 

คาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยแห่งนี้  จึงเห็นควรที่จะได้น ามาใช้ใหม่อีกครั้ง  ผลส าเร็จของการศึกษา
จากโรงเรียนนี้  คือผลส าเร็จของผู้สอน และผู้เรียนที่กระท าร่วมกัน  จึงมีก่ิงของไม้สองชนิดผูกรวมกันเป็น
หรีดเดียว  ปลายเปิด  ซึ่งหมายถึงการต้อนรับทุกคนในสถานศึกษาแห่งนี้ 
 ทั้งลอเรล และโอลีฟ  เป็นพันธ์ไม้ตระกูลไม้ผลัดใบ  เขียวตลอดปี  ใบและผลสกัดเป็นน้ ามันที่มี
คุณประโยชน์นานัปการ  ผลจากการที่โรงเรียนของเราพยายามเลือกเฟ้น สร้างเสริม  ขัดเกลาให้แก่ศิษย์  
จึงท าให้เรามีศิษย์ที่งามด้วยจริยวัตร และมากความรู้ในวงสังคมทั้งอดีตและปัจจุบัน 
ลอเรล 
 เครื่องหมายสัญลักษณ์ลอเรล หรือ Bay leave ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะหรือความสามารถ  
โดยน าไปท าเป็นหรีดปลายเปิด  สวมบนศีรษะผู้มีชัย แม่ทัพชาวโรมันจะได้รับหรีดลอเรล  เมื่อได้ชัยชนะ
จากสงคราม  บางครั้งท าเป็นรูปทรงเกือกม้า  สมัยปัจจุบันบางครั้งก็ท าเป็นวงกลมในภาษาอังกฤษมี
ส านวนที่ใช้  laurel  ในความถึงความส าเร็จหรือการคว้าชัยชนะ มาครอง หรือการประสบความส าเร็จถ้า
เป็นศัพท์พหูพจน์ หมายถึงเกียรติยศ สรรเสริญ  สิริมงคล เช่น                    
- win one’s  laurels , have  to  look  to  one’s  laurels หมายความว่า ระวังไม่ให้เสียต าแหน่งที่
ครอบครองไว้ 
- rest on one’s raurels หมายความว่า พอใจแต่ในสิ่งที่ตนท าไว้ (อาจจะเสียไปได้) เป็นต้น  
-“Laureate” หมายความถึง กวีผู้มีชื่อเสียงสมัยกลาง หรือ อมตกวี 
ต้นก าเนิด    มาจากเอเชียไมเนอร์  ขึ้นทั่วไปในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ตุรกีเป็นประเทศ
ส่งออกท่ีส าคัญที่สุด 
ต้นก าเนิดการศึกษา  
 ในบางประเทศหรีดลอเรลใช้เป็นเครื่องหมายของผู้ส าเร็จปริญญาโท  ทางมหาวิทยาลัยจะมอบ
ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา กวีผู้มีชื่อเสียงในสมัยกลางมักจะถูกเรียกว่า “poet laureate” บางครั้งรูปของ
กวีผู้นั้นจะสวมมงกุฏลอเรลด้วย 
 บางโรงเรียนในอเมริกาน าใบลอเรลมาร้อยเป็นโซ่คล้องคอ  เพ่ือแสดงว่าพวกเขาได้อยู่ในชั้น 
High school หรือบางแห่งผู้ที่รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทต่างๆ ก็จะได้สวมหรีด ลอเรลเป็นเครื่องหมาย 
โอลีฟ(มะกอก) 
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 เครื่องหมายสัญลักษณ์ ใบมะกอกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ สิริมงคล อ านาจ  
ความบริสุทธิ์และสันติ  ในยุคกรีก - โรมัน ใช้เป็นเครื่องประดับศีรษะแสดงชัยชนะในการเกมกีฬา หรือ 
การต่อสู้ หรือใช้ในการอวยพรและการช าระให้บริสุทธิ์  ยังท าเป็นหรีดในพิธีถวายแด่เทพเจ้าและพลัง
อ านาจสูงสุด  และที่หลุมฝังศพของกษัตริย์อียิปต์ เช่น ตุดตันกาเมน  ก็ได้พบกิ่งมะกอกจารึกบนหลุมฝัง
พระศพของพระองค์ด้วย  ในภาษาอังกฤษ ใช้เป็นส านวนที่แสดงความเป็นไมตรีเป็นมิตรกัน เช่น  
 - olive branch หมายความว่า ท่าทีเป็นมิตร พร้อมที่จะญาติดีกัน 
 - offer the olive branch หมายความว่า แสดงไมตรีหรือขอญาติดีด้วย 
ต้นก าเนิด  
 เป็นไม้ที่พบมากในหลายพ้ืนที่แถบเมดิเตอเรเนียนและแถบอ่ืน ประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
มะกอกนี้ คือ กรีซ เพราะต้นมะกอกโบราณที่สุดค้นพบได้ในแถบเมดิเตอเรเนียนตะวันออกก็คือที่ประเทศ
กรีซ  น้ ามันมะกอกใช้กันมาในประเทศนี้ตั้งแต่ยุคบรอนซ์ และกรีซก็ยังเป็นประเทศที่ส่งออกน้ ามัน
มะกอกท่ีส าคัญที่สุดจนถึงปัจจุบัน 
 

สีประจ าโรงเรียน 

  
 

                สีประจ าโรงเรียนคือ แดง ขาว  ประกอบขึ้นเป็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็
แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์อยู่ภายใน 
สีแดง เป็นสีแห่งความรักความกล้าหาญและเสียสละเป็นพลังส าคัญในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

เพ่ือความถูกต้องยุติธรรมไม่หวาดหวั่นต่อภัยและอันตรายทั้งปวงแม้จะเสียสละเลือด เพื่อให้
คุณธรรมความดีคงอยู่ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอ่ืนใด 

สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์จงรักภักดีม่ันอยู่ในหลักธรรมไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปนเป็นความ
บริสุทธิ์พร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดีเรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียนต้นพิกุล  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลางความสูง ๕ -๑๕  เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวรูป

หอกแคบ ๆ โคนใบแหลม ปลายใบมนหรือแหลม ใบเกลี้ยงขอบใบ

เรียบเป็นคลื่น ดอกออกเป็นกระจุกใหญ่ตามปลายกิ่ง หรือ  ตามง่าม

ใบ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเย็นๆ นิยมใช้บูชาพระ  ออกระหว่างเดือน

ตุลาคมถึงธันวาคม ผลกลมรีหัวท้ายแหลม  ผลสุกมีสีเหลือง สีส้มหรือ

สีแดง มี ๑ - ๒ เมล็ด เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาเปรียบเสมือนโรงเรียนที่เป็นที่ 

พักพิงให้กับเด็กนักเรียน ดอกมีกลิ่นหอมเย็นๆ เปรียบเสมือนชื่อเสียงของโรงเรียนที่ขจรขจายไปไกล มี

ชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและจะยั่งยืนตลอดไป 
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 1.3 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตั้งอยู่เลขท่ี 8 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 โทรศัพท์ 0-22364330, 0-26350136-8 โทรสาร 0-26350139 

E-mail : ascs@ascs.ac.th Website : www.ascs.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริเวณ

โรงเรียนมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 

 ระดับท่ีเปิดสอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนฝ่ายประถมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

บางรัก ได้ย้ายฝ่ายมาตั้ง ณ เลขที่ 8 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2538 (ค.ศ.1995) บนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนผดุงดรุณี ซึ่งก่อตั้งมา

ตั้งแต่ พ.ศ.2449 (ค.ศ.1906) ซึ่งดาเนินกิจการมาเป็นเวลา 89 ปี ได้หยุดดาเนินกิจการ และอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ มารับช่วงกิจการต่อ (เอกสารแนบประวัติโรงเรียนผดุงดรุณี) 

 ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มีอายุครบ 90 ปี ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) 

จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากจนไม่มีที่พอจะบรรจุนักเรียน จึงคิดที่จะหาสถานที่เพ่ือขยายโรงเรียนขณะ 

เดียวกันที่โรงเรียนผดุงดรุณีประสงค์จะโอนกิจการโรงเรียนแก่ผู้ที่สนใจจะดาเนินกิจการต่อ คณะภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต โดยแมร์มีเรียม นิภา กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประธานมูลนิธิเพ่ือการศึกษา

คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต และเซอร์เซเวียร์ รัตนา โรซาร์พิทักษ์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชญั

คอนแวนต์ เห็นควร ที่จะรับโอนกิจการได้มอบหมายให้สมาคมผู้ปกครองและครู โดยนายไพรัช กิจเลิศ

ไพโรจน์ ประธานสมาคมเป็นผู้ดาเนินการทางธุรกรรมการเงินจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 ในปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) จึงได้เริ่มด าเนินงานในสถานที่ที่เป็นโรงเรียนผดุงดรุณีเดิม และ

ใช้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ทาพิธีเสก และเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 

พฤษภาคม พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) โดยเซอร์มารีเซเวียร์ รัตนา โรซาร์พิทักษ์ เป็นผู้ทาการแทนผู้รับ

ใบอนุญาต เซอร์มารีโลด พวงแก้ว สกุลทอง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 

เมื่อเริ่มเปิดทาการโรงเรียนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนผดุงดรุณี ที่ประสงค์จะทางานหรือเรียนต่อใน

โรงเรียนไว้ และรับนักเรียนใหม่จานวนหนึ่ง ในปีแรกที่เปิดกิจการมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,439 คน มีนักเรียนชายในระดับประถมจานวนหนึ่งด้วย 

 ในปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ได้ย้ายแผนกอนุบาลและ

ฝ่ายประถมมาท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และรับนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สีลม ไปเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ตั้งแต่ปีนี้ไปโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

แยกเป็นโรงเรียนฝ่ายประถมของอัสสัมชัญคอนแวนต์เต็มรูปแบบ 

http://www.ascs.ac.th/
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การจัดการศึกษาในระยะแรก 

ปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) จุดเริ่มต้นของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  
จึงได้เริ่มด าเนินงานในสถานที่ที่เป็นโรงเรียนผดุงดรุณีเดิม และใช้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์  สีลม ท าพิธีเสก และเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2538 (ค.ศ.
1995) โดยเซอร์มารีเซเวียร์ รัตนา  โรซาร์พิทักษ์ เป็นผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต   เซอร์มารีโลด พวง
แก้ว สกุลทอง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 

 เมื่อเริ่มเปิดท าการโรงเรียนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนผดุงดรุณี  ที่ประสงค์จะท างานหรือ
เรียนต่อในโรงเรียนไว้และรับนักเรียนใหม่จ านวนหนึ่ง  ในปีแรกที่เปิดกิจการมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 
– มัธยมปีที่ 3 จ านวน 1,439 คน  มีนักเรียนชายในระดับประถมจ านวนหนึ่งด้วย 
ปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) การเริ่มต้นย้ายแผนก  

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก  ได้ย้ายแผนกอนุบาลและฝ่ายประถมมาที่โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  และรับนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  ไปเรียนต่อที่
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก  ตั้งแต่ปีนี้ไปโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  แยกเป็นโรงเรียน
ฝ่ายประถมของอัสสัมชัญคอนแวนต์เต็มรูปแบบ โรงเรียนจัดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีนักเรียน 1,663 คน  
ปี พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997)  

มีนักเรียนเพ่ิมเต็มอัตราที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง คือ 1,685 คน จ านวนห้องเรียน  32  ห้อง 
ด าเนินการสอนตามนโยบายกระทรวงฯ  
ปี พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998)  

มีนักเรียนเพ่ิมเต็มอัตราที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง คือ 1,685 คน จ านวนห้องเรียน 32 ห้อง 
ปี พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)  

มีนักเรียน 1,678 คน จ านวนห้องเรียน  32  ห้อง  
ปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) 

ขยายห้องเรียนเพ่ิมเป็น 38 ห้อง จึงได้รับอนุญาตจากกระทรวงให้รับนักเรียนได้ในอัตราสูงสุด 
1,793 คน ปีนั้นมีนักเรียนเต็มอัตรา 
ปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) 

 มีนักเรียน 1,677 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 80 คน 
ปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002)  

มีนักเรียน 1,762 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 86 คน มีการจัดท าห้อง Multimedia Lab 
ทางด้านภาษาต่างประเทศ  
ปี พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003)  

มีนักเรียน 1,893 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 82 คน 
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ปี พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004)  
มีนักเรียน 1,845 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 85 คน 

ปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) 
มีนักเรียน 1,799 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 84 คน 

ปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006)  
มีนักเรียน 1,788 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 83 คน 

ปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007)  
มีนักเรียน 1,765 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 82 คน 

ปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008)  
มีนักเรียน 1,703 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 84 คน 

ปี พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009)  
มีนักเรียน 1,637 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 82 คน ได้มีการจัดตกแต่งห้องประชุมครู ชั้น 3 ใหม่ 

โดยจุครูได้ประมาณ 120 คน เพ่ิมแอร์และโปรเจตเตอร์ในห้องเรียนทุกห้อง ตั้งแต่ระดับประถมปีที่ 1 -6 
ย้ายห้องคอมพิวเตอร์จากชั้น 1 ขึ้น ชั้น 2 แล้วย้ายห้องสมุดมาชั้น 1 แทน มีมาเซอร์เพ่ิม 1 ท่าน คือ มา
เซอร์ลูมีนา เดือนพฤษภาคม ติดผ้าม่านตามห้องเรียน 17 ห้องและติดพัดลมเพดานที่ชั้น 2- 4 จ านวน 16 
ตัว บริเวณหน้าห้องเรียนทั้ง 4 ชั้น และติดโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนจ านวน 2 เครื่อง เดือน
สิงหาคมโรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ SPC 
ปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010)  

มีนักเรียน 1,701 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 85 คน มาเซอร์ฟรัวซัวส์ จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ เป็น
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผูจัดการและผู้อ านวนการ มาเซอร์วีร์จินีเทพิน เดชานนท์ เป็นรอง
ผู้อ านวยการ ในปีการศึกษานี้ ได้ท าการตกแต่งสีภายในห้องเรียน ห้องประกอบการจ านวน 37 ห้อง 
เปลี่ยนติดตั้งแอร์ใหม่จ านวน 63 ตัว เครื่องฟอกอากาศจ านวน 5 เครื่อง เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษาจ านวน 56 ตัว ท าห้องเปียโนใหม่จ านวน 3 ห้อง เปลี่ยนพัดลมสนามจ านวน 15 
เครื่อง ติดตั้งท ารั้วสแตนเลสหน้าโรงเรียน และทาสก าแพงใหม่ ท าห้องศาสนาใหม่ 1 ห้อง ที่บริเวณชั้น 3 
ขยายพื้นที่ ปรับปรุงห้องสมุดและเปลี่ยนชื่อเป็นห้องศูนย์วิทยบริการ  
ปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011)  

มีนักเรียน 1,764 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน มาเซอร์ฟรัวซัวส์ จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ เป็น
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผูจัดการและผู้อ านวนการ มาเซอร์อลิซาเบธสุชัญญ์ญา ว่องวิทย์ มาเป็นครู
ของโรงเรียน ในปีการศึกษานี้ ได้ท าการตกแต่งทาสีอาคารเรียนใหม่ ย้ายห้องเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ห้อง 
1 และห้อง 2 ไปชั้น 2 และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นห้องปรีชาญาณ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
จ านวน 18 เครื่อง และเครื่องบันทึกการใช้ห้องจ านวน 2 เครื่อง เปลี่ยนห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ขั้น 4 เป็นห้องเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ห้อง 4 และ 5 เปลี่ยนและติดตั้ง
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เครื่องเล่นใหม่ และปูสนามเด็กเล่นเป็นพ้ืนหญ้าเทียม บานอเนกประสงค์ดาดฟ้า ติดแผ่นหินแกรนิตที่เสา 
5 ต้น ปรับปรุงพ้ืนทางเดินหน้าโรงเรียน ติดตั้งเครื่องสนามบัตรนักเรียน 2 เครื่อง ติดแผ่นพลาสติกใสใส่
ใบความรู้ที่เสาจ านวน 9 ต้น ตลอดแนวทางเดินและหน้าห้องปรีชาญาณรวม 72 แผ่น จัดท าน้ าดื่มระบบ 
RO ( Reverse Osmosis) ปรับปรุงตกแต่งต้นไม้รอบอาคารเรียนตามระเบียง เพ่ิมเครื่องเติมอากาศในบ่อ
ดักไขมัน ติดตั้งพัดลม 8 เครื่องบนอาคารเรียนชั้น 4 จัดเครื่องฟอกอากาศตามห้องเรียน ห้องปรีชาญาณ 
และห้องปฏิบัติการต่างๆ รวม 41 เครื่อง ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 และห้องงานปกครอง  
ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)  

มีนักเรียน 1,740 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน ปรับพ้ืนหินขัดบริเวณทางเดินหน้าห้อง
ผู้อ านวยการถึงวัดน้อยและทางเดินสนามบาสหน้าโรงเรียน ติดกระจกกั้นป้องกันเสียงตลอดแนว เดือน
กรกฎาคมติดตั้งระบบการเงินส าหรับโรงอาหารและธนาคารออนไลน์ ปรับปรุงห้องอาหารครู ปรับปรุง
ห้องโสตฯ ปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน ปรับปรุงห้องศิลปะชั้น 4 เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น MAC PRO 
จ านวน 58 เครื่องในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ปี พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013)  

มีนักเรียน 1,737 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 91 คน ในปีการศึกษานี้เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์
ในห้องคอมพิวเตอร์เป็น MAC 55 เครื่อง และใช้เพ่ือการเรียนการสอน 3 เครื่อง ติดตั้งเครื่อง Apple TV 
จ านวน 52 เครื่อง เดือนเมษายนติดตั้งกล้องวงจรปิดรวม 24 เครื่อง และเพ่ิม Hard dish เก็บข้อมูล  
2 TB. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าห้องปรีชาญาณจ านวน 1 เครื่อง ติดเครื่องจ าหน่ายกระดาษช าระ
จ านวน 4 เครื่อง  
ปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014)  

มีนักเรียน 1,739 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 91 คน ในปีการศึกษานี้ เปลี่ยนพัดลม 10 เครื่องใน
ห้องเรียน เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ในห้องทะเบียนและห้องธุรการ 
ปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)  
 มีนักเรียน 1,662 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน ในปีการศึกษานี้ บ ารุงซ่อมแซมเครื่องท าน้ า
เย็น ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและพ้ืนหน้าบันไดด้านห้องเครื่องเขียน เปลี่ยนโทรทัศน์ใหม่ 18 
ห้องในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดซื้อ iPad จ านวน 70 เครื่อง ส าหรับการเรียนการสอน 
ปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)  

มีนักเรียน 1,559 คน 35 ห้อง มีบุคลากรครู 88 คน ในปีการศึกษานี้ ติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม 32 
เครื่อง เปลี่ยนแท่นปูนแป้นบาสและล้อ ทาสี เปลี่ยนโต๊ะกลางห้องผู้อ านวนการ เพิ่มเก้าอ้ีวงโยธวาทิต 50 
ตัว ปรับปรุงห้อง 1/6 เป็นห้อง iMusic และห้องมัลติมีเดีย เป็น English Lab เปลี่ยนรูปพระเทพ
รัตนราชสุดา ชั้น 4 เป็นรูปแม่พระ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาสห้องวัดผล 1 เครื่อง เปลี่ยนไส้กรอกเครื่อง
ฟอกอากาสทุกห้อง เปลี่ยนโต๊ะพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือนกันยายนติดพัดลมยักษ์ 2 เครื่อง  
 



10 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2561 
 

ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) 

 มีนักเรียน 1,444 คน 34 ห้อง มีบุคลากร 78 คน ในปีการศึกษานี้ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องสมุด 

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ย้ายตู้เก็บหนังสือเข้าตามห้องต่างๆ เดือนเมษายนเปลี่ยนไส้กรอกน้ าดื่ม 2 ชุด 

และสารกรอง ติดตั้งเครื่องป้องกันไฟดูดที่เครื่องดื่มน้ า ชั้นดาดฟ้าและห้องอาหารครู เปลี่ยนแผ่นไม้เก้าอ้ี

นักเรียน 300 ชุด เปลี่ยนปั๊มน้ าเข้าเครื่องกรองน้ าดื่ม 1 เครื่องที่ห้องซักล้างดาดฟ้า ซ่อมแซมและปรับปรุง

ห้อง English Lab ห้องน้ าครูชั้น 2 เดือนพฤษภาคมซ่อมบ ารุงท าความสะอาด เครื่องปรับอากศห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการจ านวน 136 เครื่อง ปรับปรุงห้อง 201 เป็นห้องประชุมชั้น 2  ปรับปรุงห้องพักพนักงาน

ชายและหญิงเปลี่ยนหลังคากันสาดหน้าโรงเรียน ติดตั้งบานกันสาดอาคาร 1 ติดถนนประมวญ  

ปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) 

 มีนักเรียน 1,415 คน 33 ห้อง มีบุคลากร 75 คน ในปีการศึกษานี้ ปรับเปลี่ยนหลังคาและทาสี
อาคารทั้งภายในและภายนอก 
 
แผนที่ 
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2. ข้อมูลด้านการบริหาร  
 
 

 2.1 ผู้บริหาร  นางสาวกมลวรรณ  เภกะนันทน์  

   วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

       ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน 

  2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ท่ีได้รับต าแหน่ง) จ านวน 7 คน  
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
นางเพชรรัตน์    รงควงศ์  
  

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ ปริญญาตรี 

นางสาวอารีญา เชี่ยวจอหอ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ปริญญาโท 
นางอัญชัญ   ยุ่นประยงค์ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร ปริญญาตรี 

นางสาวนีรนุช   เหลือลมัย หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ปริญญาโท 

นายก าธร        จรูญเลิศกิจจา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ปริญญาโท 
นายวีระพงศ์    สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ปริญญาโท 

นางกิตศิรณัฏฐ์  เชียงแรง หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ปริญญาโท 
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แผนภูมิโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2561 

 

        มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา 

                                          คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต 

 

                                  ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

       ฝ่ายบริหารจัดการ                           ฝ่ายวิชาการ                        ฝ่ายกิจการนักเรียน                         ฝา่ยบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

                               ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือ                        ฝ่ายอภิบาลและ                           ฝ่ายมาตรฐาน 

                                การเรยีนการสอน                           แพร่ธรรม            คุณภาพ 

       

 

 
 

 

 
 
 
 
 

- งานบริหารทั่วไป  
- งานธุรการ-การเงิน  
- งานประชาสัมพันธ์  
- งานบริการและ  
  สวัสดิภาพ 

- งานพัฒนาหลักสูตร  
- งานการจัดการเรียน  
   การสอน  
- งานนิเทศการเรียน  
   การสอน  
- งานทะเบียนและวัดผล  
- งานวิจัยการเรียนการสอน  
- งานวิทยบริการ 

- งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานปกครอง 

- งานแนะแนว 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

 

- งานสรรหาบุคลากร 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานสวัสดิการครู 

- งานอาคารสถานที่และ    
  สิ่งแวดล้อม  
- งานพัสดุ-ครุภัณฑ ์ 
- งานเทคโนโลยีเพื่อ  
  การศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ   

  สถานศึกษา 

- งานสารสนเทศ 

 

- งานอภิบาลและ 
  แพร่ธรรม  
- งานส่งเสริมคุณธรรม  

  จริยธรรม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
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 2.3 รายนามผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน 

รายนามผู้รับใบอนุญาต 

วัน เดือน ปี รายนาม ต าแหน่ง 

พ.ศ.2538 - 2553 นางสาวรัตนา โรซาร์พิทักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 

พ.ศ.2554 - 2558 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 

    
รายนามผู้จัดการและครูใหญ่ 

วัน เดือน ปี ครูใหญ่ / ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ 

พ.ศ.2538 - 2541 นางสาวพวงแก้ว สกุลทอง นางสาวพวงแก้ว สกุลทอง 

พ.ศ.2541 - 2542 นางสาวบังอร โก่งศร 
นางสาวมุกดา มุ่งหมาย 

พ.ศ.2542 - 2545 นางสาวอุดร บุญทองมาก 

พ.ศ.2545 - 2546 นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ นางสาววารี สนเจริญ 

พ.ศ.2546 - 2547 นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์ 

นางสาวบังอร            กิจเจริญ 
พ.ศ.2547 - 2549 นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ 

พ.ศ.2549 - 2551 นางสาวส้มเช้า คงแจ้ง 

พ.ศ.2551 - 2552 นางสาวลาวัณย์ อนงค์จรรยา 

พ.ศ.2552 - 2553 นางสาววัชรินทร์ เกตุรัตน์ นางสาวสายอรุณ   ผิวเกลี้ยง 

พ.ศ.2553 - 2558 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ นางสาวจันทร์เพ็ญ    ชีรานนท์ 

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน นางสาวกมลวรรณ  เภกะนันทน์ นางสาวกมลวรรณ    เภกะนันทน์ 

 
 

 2.4 การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

  แนวคิดหลักการบริหาร และการน าไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

บริหารงาน โดยผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และ

หลักการของการก่อตั้งโรงเรียน ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คระภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
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โครงสร้างการบริหารงาน ที่บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถวางแผนกระบวนการจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ

ตามสายงาน ซึ่งส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการด าเนินการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ด้วย

กระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจ โดยแบ่งงานออกเป็น 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย

บริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายทรัพยากร

เพ่ือการเรียนการสอน และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งได้ก าหนดให้แต่ละฝ่ายมีหัวหน้ารับผิดชอบ ดูแลการ

ด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 

 นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงกรียน คณะกรรมการสมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมขัญคอนแวนต์ สีลม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือท าหน้าที่ 

ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

ปรัชญา (PHILOSOPHY) 

 มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้  

 การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์  ด้วยการด าเนินชีวิต 

อย่างมีระเบียบวินัย  สุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม  มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะศึกษาศาสตร์ 

และศิลป์แขนงต่างๆ และประกอบหน้าที่การงาน ซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้ง 

เรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตน เพ่ือให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติ เป็นคนดีมี

คุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2556 – 2560 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนานักเรียนและ

บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณค่าพระวรสาร เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้า

ทางความคิด ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

อัตลักษณ์ 

 ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ  

 ซื่อตรง : ซื่อสัตย์สุจริต มีมโนธรรมเที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกง ยึดความถูกต้อง  

“ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซ่ือสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย  ผู้ที่ไม่ซ่ือสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย 

ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย” (ลก 16:10)” 
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 เรียบง่าย : อยู่อย่างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถ่อมตน และมีความสุข

ในชีวิตของตน “เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่าง

อุดมสมบูรณ์เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี” (ฟป 4:11-13)  

 การงาน : รักและมุ่งมั่นในการท างาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดขอบ  

“พระเจ้าจะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27)  

 รักเมตตา : เป็นบุคคลเพื่อผู้อ่ืน เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ “ผู้ที่แสดงความเมตตา

กรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่า

ผู้อ่ืนดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมใน

ความหวัง” (รม 12:4-13) 

 กตัญญูรู้คุณ : กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตส านึกในความดีของผู้อ่ืน ใส่ใจผู้อ่ืน 

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา “บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดา จงให้เกียรติ

บิดามารดา เป็นพระบัญญัติแรกแล้วท่านจะอยู่บนแผ่นดินอย่างเป็นสุขและมีอายุยืน”(อฟ 6:1-4) 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 รู้กว้าง ใจกว้าง 

 รู้กว้าง หมายถึง  (Boundless Knowledge)ความสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง (facts) ความ

จริง(truth) กฎเกณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ และรวบรวมสะสมไว้จากมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งท าให้มีความ

หลากหลายของความรู้ที่เกิดจากการศึกษา รายงาน ประสบการณ์ทางธรรมชาติ(natural setting)  

การเรียนรู้ในสังคม(society setting) หรือจากการเรียนการสอน(formal instructional setting) 

 ใจกว้าง หมายถึง (Generous Mind) ความสามารถในการน าคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมอันพึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในเรื่อง ความรัก(love) ความเมตตา

(charity) โดยใช้หลักคิดจากค่านิยมของพระวรสาร(Gospel Values) ซึ่งเป็นคุณค่าท่ีพระเยซูเจ้าทรงสั่ง

สอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บรรดาสานุศิษย์และประชาชน ทั้งนี้ยังรวมถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

การเสียสละ ความมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีจิตสาธารณะและมีความเป็นประชาธิปไตย เป็นการ

ยอมรับการมีอยู่ของบุคคลอ่ืนในสังคมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยากจน 

 การหล่อหลอมนักเรียนด้วยเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “รู้กว้าง ใจกว้าง” (Boundless 

Knowledge, Generous Mind) หมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ที่หลากหลายของความรู้ที่เกิดจากการศึกษา

และสามารถน าคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักและเมตตา เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง มีจิตสาธารณะ  

รักและแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้น เอกลักษณ์ของโรงเรียน “รู้กว้าง 
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ใจกว้าง” (Boundless Knowledge,Generous Mind) จึงเป็นลักษณะส าคัญที่แสดงออกและสอดคล้อง

กับค าสอนที่ส าคัญของนักบุญเปาโล "จงเป็นทุกอย่าง ส าหรับทุกคน"(BE ALL TO ALL) 

พันธกิจ (Mission) โรงเรียอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  

มิติด้านคุณภาพผู้เรียน 

 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณค่า 

พระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 

มิติกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

มิติกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 

มิติด้านมาตรการส่งเสริม  

 6. ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายในการจัดการศึกษา (GOALS)  

 1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสารและ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง 
 3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 
 6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 7. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  

 1.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร 

และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 

 3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและ ก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล 
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 5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ  
 6. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
 7. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
 
3. ข้อมูลนักเรียน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 จ านวนแนกตามระดับชั้นและจ านวนห้องเรียนที่เปิดสอนดังนี้ 

 ระดับชั้น 1 2 3 4 5 6 รวม  

จ านวนห้องเรียน 6 5 5 6 6 6 34 

  
จ านวนนักเรียน  (ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561) 

จ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 247 17.47 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 185 13.08 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 210 14.85 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 232 16.41 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 268 18.95 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 272 19.24 

รวม 1,414 100.00 
   - จ านวนนักเรียนทั้งหมดเฉลี่ยต่อห้อง    43  คน 
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จากแผนภูมิพบว่า จ านวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.24 

รองลงมาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ร้อยละ 18.95 

4. ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) 

รวม 

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

ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

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) - 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 วันที่ 14 มกราคม 2562  
 - จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 68 คน   คิดเป็นร้อยละ  87.18 
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17.47

13.08
14.85

16.41
18.95 19.24

แผนภู มิแท่ งแสดงร้ อยละของนั ก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่  1 -6
ปี การศึ กษา  2561

ระดบัชัน้
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 - จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 

 - สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา  0  จ านวน  0  คน 

ตารางแสดงข้อมูลคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  

ฝ่าย / กลุ่มสาระ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าป.ตรี 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหาร - 1 - - - - - - 1 

ฝ่ายสนับสนุนการสอน - - - - 2 3 - 2 7 
กลุ่มสาระภาษาไทย  - - - - - 11 - - 11 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - - - 2 1 9 - - 12 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- - 1 1 1 6 - - 9 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - - 2      11 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

- - - - 1 3 - - 4 

กลุ่มสาระศิลปะ - - - 1 2 5 - - 8 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

- - - - - 6 - - 6 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - - - 2 4 11 - - 17 

รวม - 1 3 6 11 54 - 2 77 
รวมไม่แยกเพศ 2 9 65 2 77 

คิดเป็นร้อยละ 2.60 11.69 84.42 2.60  

 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละสาขาวิชา 21 คาบ/สัปดาห ์(คาบละ 50 นาที)  
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5. ข้อมูลงบประมาณ 

 

ที ่ รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

1 เงินงบประมาณ  
(เงินอุดหนุนรายหัว) 

  13,597,754.43 งบด าเนินการ /  
เงินเดือน - ค่าจ้าง 

  31,787,752.00 

2 ค่าธรรมเนียนมการเรียน   7,563,724.25 งบพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา  

  8,352,303.57 

3 ค่าเรียน Intensive 
Programs 

  16,968,000.00 งบจ่ายส่วนกลาง   4,493,761.60 

4 ค่าเรียนภาษาจีน   7,070,000.00 - - 

5 ค่าเบ็ดเตล็ด   2,264,577.99 - - 

 รวมรายรับ  47,464,056.67 รวมรายจ่าย  44,633,817.17 
 

 งบด าเนินการ / เงินเดือน เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ   66.97   ของรายรับ  
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ   17.60   ของรายรับ  
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6. แนวทางการจัดการศึกษาและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 6.1 แนวทางการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนก าหนดนโยบายในการจัดแผนพัฒนาโรงเรียนขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
การพัฒนาการจัดการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  
 แนวทางการจัดการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดด ชาร์ตร ปรัชญาของโรงเรียนนโยบาย
ของโรงเรีย การวิเคราะหืข้อมูลพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค SWOT มาก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ สภาพความส าเร็จ ซึ่งการด าเนินการต่างๆ นี้ ได้รับความร่วมมือ
จากคณะครู นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนด้วย ทั้งนี้ มุ่งหวัง
เพ่ือให้แผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าว เป็นกลไกส าคัญที่น าไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี และสามารถใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมอย่างยั่งยืน 
 
นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม (Policy) 

1. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และหลักการของการก่อตั้งโรงเรียนของมูลนิธิส่งเสริม 

    การศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย 

2. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในระดับประถมศึกษา 

    ให้รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้โรงเรียนเอกชนสามารถ 

    จัดการศึกษาได้ 

3. ให้บริการทีเ่กี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับโรงเรียนและบริการอ่ืนให้แก่นักเรียน  

    ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ สุขภาพอนามัย  ที่พักอาศัย   

    การกีฬาและศาสนสถาน เป็นต้น 

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม  คุณธรรม และศีลธรรมของ 

    ทุกศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

5. ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเด็ก  เยาวชน  และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ด้อยโอกาสให้ 
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    ได้รับการศึกษา อบรมที่ดีและฝึกฝนทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม และเป็นการร่วมรับภาระด้านสังคม 

     และการจัดการศึกษาของรัฐ 

6. ระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

    ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 

คติพจน์ของโรงเรียน (Motto) 
“ศึกษาดี    มีวินัย    ใจเมตตา   ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ าการงาน” 

 การศึกษาคือชีวิตที่ เจริญเติบโต ให้ความรู้  ความจริงที่ เป็นอมตะและชี้น าแนวทาง 
การด ารงชีวิตที่มีวินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ 
รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย เพ่ือประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธ ารงและเทิดทูน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ศึกษาดี  หมายถึง เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ 
เช่นความรู้ด้านภาษา ด้านคิดค านวณ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งรู้จักคิด
เป็น แก้ปัญหาเป็น วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่รู้ตลอดเวลา รู้จักแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และเพ่ือการงานอาชีพ มีความเจริญที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ 
 มีวินัย หมายถึง การมีนิสัยที่ดีงาม การด ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย  มีวินัยในตนเอง รู้จัก
รับผิดชอบต่อตนเอง  และสังคม  เคารพสิทธิของผู้อื่น  ปฏิบัติตามกติกา และกฎเกณฑ์ของสังคม  เทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย                                     
 ใจเมตตา หมายถึง การไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว  เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าของตน  ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสังคม  มีน าใจดี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันด้วยความรักและความ
เสียสละ 
 ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม  มีค่านิยมที่ถูกต้อง  มี
ความรักและให้อภัย มีสามัคคีธรรม  กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ  มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่า
ของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยีเข้ากับสัจธรรมอัน
สูงส่ง  เพ่ือการด ารงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองแลผู้อ่ืน                              
 เลิศล้ าการงาน หมายถึง มีวิสัยทัศน์ในการท างาน รักการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ขยันรู้จัก พัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
 1.7.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  1.7.2 ซื่อสัตย์สุจริต 

 1.7.3 มีวินัย    1.7.4 ใฝ่เรียนรู้ 

 1.7.5 อยู่อย่างพอเพียง  1.7.6 มุ่งมั่นในการทางาน 
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 1.7.7 รักความเป็นไทย  1.7.8 มีจิตสาธารณะ 

 

7. เกียรติคุณของโรงเรียน 

 รางวัลการจัดการศึกษา 

ปี พ.ศ.2555 - รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ชื่อผลงานนวัตกรรม ASCS Moral Channel  

    ทีวีคุณธรรม 16 มกราคา 2556 จากคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร  

    เขต 3 

  - เกียรติบัตรมีผลงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  

    2554 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50 จาก 

    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  - โล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม 

    จริยธรรมดีเด่น 

  - โล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 

ปี พ.ศ.2556  - รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ชื่อผลงานนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา”  

    เรื่อง จากห้องเรียนออกสู่สังคม วันที่ 16 มกราคม 2556 จากคุรุสภา 

  - เกียรติบัติมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

    ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50  

ปีพ.ศ. 2558 - รางวัลหนึ่งโรงเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) หลักสูตร “โตไปไม่โกง”  

    ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

    จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  - เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  

    2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50  

    ระดับเหรียญเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จาก ส านักงานคณะกรรมการ 

    ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  - รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 2 ดาว ตามโครงการ  

     Energy Mind  Award 2015  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม   

     จากการไฟฟ้านครหลวง 

ปี พ.ศ. 2559 - เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

    ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
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    มากกว่าร้อยละ 50  ระดับเหรียญเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  - รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 2 ดาว ตามโครงการ 

     Energy Mind Award 2016  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

     การไฟฟ้านครหลวง 

ปี พ.ศ. 2560  - โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบสอง  

     ระดับดีเยี่ยม ระหว่างปีการศึกษา 2560 -2563 จากส านักงานคณะกรรมการ 

     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

  - รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 3 ดาว ตามโครงการ 

     Energy Mind Award 2017  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

     การไฟฟ้านครหลวง 

เกียรติประวัติของโรงเรียนผู้บริหาร 

ปี พ.ศ. 2556 - เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ รางวัลหนึ่งครูแสนดี  จากส านักงานคณะกรรมการ 

     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ปี พ.ศ.2558   - เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา  

     จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
8. รายช่ือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  

 1. ดร.กมลวรรณ เภกะนันทน์ ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3. ดร.ราตร ี  ศรีไพวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. ดร.ศิริพร  จันทโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ผู้แทนชุมชน 

 7. นางนพรัตน์ นาคเมือง ผู้แทนผู้ปกครอง 

 8. นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์  ผู้แทนศิษย์เก่า 

 9. นางสาวนีรนุช เหลือลมัย ผู้แทนครู 

 10. นางสาวอารีญา เชี่ยวจอหอ เลขานุการ 
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9. ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
 9.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 เดือน มกราคม  
พ.ศ. 2555 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.79 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.83 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.83 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.20 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.18 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 91.83 ดีมาก 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                 ใช่               ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้             ใช่               ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วย 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1 
มาตรฐาน 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน ดีเยี่ยม 
ข้อเสอนแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สุขศึกษา
และพลศึกษา และศิลปะ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้า ลง
มือฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาจัดการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิต อาจจะน าเอาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป็น
วัตถุประสงค์การประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และน าผลประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  3.1 ครูควรมีการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง และน าผลมาใช้พัฒนา
ตนเอง 
  3.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเปิดประตูสู่
อาเซียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน   
  ไม่มี  
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
  ไม่มี  
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บทที่ 2 

สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลนักเรียน จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  รวม 1,414 คน 
 

ระดับชั้นเรียน  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

จ านวนห้อง  6 5 5 5 6 6 33 
เพศ ชาย - - - - - - - 

 หญิง 247 185 210 232 268 272 1,414 
เฉลี่ยต่อห้อง  41 : 1 37 : 1 42 : 1 46 : 1 44 : 1 45 : 1  
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ป.1

ป.2

ป.3

ป.4
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ป.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6
ปีการศึกษา 2559 - 2561

ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561
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        แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  
 

 
 
   

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา แสดงระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ข้ึนไป  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 
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ร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561
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แผนภูมิแสดงนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  
ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับผลการเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับผลการเรียน 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561
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ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับผลการเรียน  ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6

ปีการศึกษา 2559 - 2561
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6

ปีการศึกษา 2559 - 2561
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2559 – 2561 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2559 - 2561
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6

ปีการศึกษา 2559 - 2561
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2559 – 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6

ปีการศึกษา 2559 - 2561
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2561

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 76.47 69.26 55.09 80.55 
คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 61.65 44.82 43.93 51.24 

คะแนนเฉลีย่สังกัด สช.ทั้งหมด 59.59 43.10 43.24 49.29 
คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทัง้ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช.  
               และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

  
แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สช.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ยท้ังประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2559
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
             ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการอ่าน 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 247 3 1.21 172 69.64 72 29.15 
ประถมศึกษาปีที่ 2 185 22 11.89 129 69.73 34 18.38 

ประถมศึกษาปีที่ 3 210 0 0.00 174 82.86 36 17.14 

ประถมศึกษาปีที่ 4 232 5 2.16 210 90.52 17 7.33 
ประถมศึกษาปีที่ 5 268 11 4.10 236 88.06 21 7.84 

ประถมศึกษาปีที่ 6 272 12 4.41 234 86.03 26 9.56 
รวม 1,414 53 3.75 1155 81.68 206 14.57 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 247 0 0.00 114 46.15 133 53.85 

ประถมศึกษาปีที่ 2 185 2 1.08 108 58.38 75 40.54 

ประถมศึกษาปีที่ 3 210 0 0.00 68 32.38 142 67.62 
ประถมศึกษาปีที่ 4 232 0 0.00 137 59.05 95 40.95 

ประถมศึกษาปีที่ 5 268 0 0.00 110 41.04 158 58.96 

ประถมศึกษาปีที่ 6 272 0 0.00 81 29.78 191 70.22 
รวม 1,414 2 0.14 618 43.71 794 56.15 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ความสามารถในการเขียน 
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ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 247 0 0.00 147 59.51 100 40.49 
ประถมศึกษาปีที่ 2 185 5 2.70 118 63.78 62 33.51 

ประถมศึกษาปีที่ 3 210 1 0.48 135 64.29 74 35.24 

ประถมศึกษาปีที่ 4 232 1 0.43 131 56.47 100 43.10 
ประถมศึกษาปีที่ 5 268 3 1.12 174 64.93 91 33.96 

ประถมศึกษาปีที่ 6 272 0 0.00 149 54.78 123 45.22 

รวม 1,414 10 0.71 854 60.40 550 38.90 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

พอใช้ ดี ดีมาก
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการเขียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 
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56.15

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

พอใช้ ดี ดีมาก

0.00

2.7

0.48

0.43

1.12

0.00

59.51

63.78

64.29

56.47

64.93

54.78

40.49

33.51

35.24

43.10

33.96

45.22

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

พอใช้ ดี ดีมาก
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ตารางท่ี 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
              ก าหนดในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 247 149 60.32 93 37.65 5 2.02 

ประถมศึกษาปีที่ 2 185 144 77.84 41 22.16 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 3 210 142 67.62 63 30.00 5 2.38 
ประถมศึกษาปีที่ 4 232 162 69.83 67 28.88 3 1.29 

ประถมศึกษาปีที่ 5 268 203 75.75 62 23.13 3 1.12 
ประถมศึกษาปีที่ 6 272 196 72.06 69 25.37 7 2.57 

รวม 1,414 996 70.44 395 27.93 23 1.63 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการประเมนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 

 

 

60.32

77.84

67.62

69.83

75.75

72.06

37.65

22.16

30.00

28.88

23.13

25.37

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

ดี ดีเย่ียม



41 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

ตารางท่ี 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการสื่อสาร 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 247 27 10.93 214 86.64 6 2.43 

ประถมศึกษาปีที่ 2 185 22 11.89 162 87.57 1 0.54 
ประถมศึกษาปีที่ 3 210 4 1.90 173 82.38 33 15.71 

ประถมศึกษาปีที่ 4 232 19 8.19 213 91.81 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 5 268 34 12.69 231 86.19 3 1.12 
ประถมศึกษาปีที่ 6 272 24 8.82 228 83.82 20 7.35 

รวม 1,414 130 9.19 1221 86.35 63 4.46 

 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการคิด 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 247 25 10.12 202 81.78 20 8.10 

ประถมศึกษาปีที่ 2 185 7 3.78 171 92.43 7 3.78 
ประถมศึกษาปีที่ 3 210 1 0.48 143 68.10 66 31.43 

ประถมศึกษาปีที่ 4 232 2 0.86 225 96.98 5 2.16 
ประถมศึกษาปีที่ 5 268 6 2.24 256 95.52 6 2.24 

ประถมศึกษาปีที่ 6 272 17 6.25 230 84.56 25 9.19 

รวม 1,414 58 4.10 1227 86.78 129 9.12 
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ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 247 7 2.83 213 86.23 27 10.93 

ประถมศึกษาปีที่ 2 185 10 5.41 165 89.19 10 5.41 
ประถมศึกษาปีที่ 3 210 0 0.00 152 72.38 58 27.62 

ประถมศึกษาปีที่ 4 232 0 0.00 222 95.69 10 4.31 
ประถมศึกษาปีที่ 5 268 10 3.73 253 94.40 5 1.87 

ประถมศึกษาปีที่ 6 272 15 5.51 232 85.29 25 9.19 

รวม 1,414 42 2.97 1237 87.48 135 9.55 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 247 14 5.67 218 88.26 15 6.07 

ประถมศึกษาปีที่ 2 185 8 4.32 175 94.59 2 1.08 
ประถมศึกษาปีที่ 3 210 0 0.00 193 91.90 17 8.10 

ประถมศึกษาปีที่ 4 232 5 2.16 227 97.84 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 5 268 58 21.64 209 77.99 1 0.37 
ประถมศึกษาปีที่ 6 272 11 4.04 227 83.46 34 12.50 

รวม 1,414 96 6.79 1249 88.33 69 4.88 

 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 247 12 4.86 235 95.14 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 2 185 45 24.32 140 75.68 0 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 210 55 26.19 155 73.81 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 4 232 231 99.57 1 0.43 0 0.00 
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ประถมศึกษาปีที่ 5 268 167 62.31 101 37.69 0 0.00 

ประถมศึกษาปีที่ 6 272 237 87.13 35 12.87 0 0.00 
รวม 1,414 747 52.83 667 47.17 0 0.00 

 

 
กิจกรรมแนะแนว : การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  

ตารางท่ี 5 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ศึกษาค่อสถาบันอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2561 

 
สถาบัน ร.ร. อสค. ร.ร.รัฐบาล ร.ร.เอกชนอื่น ร.ร.สาธิตฯ รวม 

 จ านวนคน 187 71 5 9 272 

 ร้อยละ 68.75 26.1 1.84 3.31 100 

 
แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่ศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ  
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            จากตารางพบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  

          มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.75  รองลงมาเข้าศึกษาที่โรงเรียนรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ26.10 

          สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และประสานมิตร  คิดเป็นร้อยละ 3.31    
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          และศึกษาที่โรงเรียนเอกชนอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.84 ตามล าดับ 

 
 

รายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2561 
 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษ  จ านวน 3 คน 

     

 

 

  

เด็กหญิงอชิรญา ชัยปฐว ีป.6/4 เด็กหญิงณิชาภา กรรณล้วน ป.6/6 เด็กหญิงนันท์นภัส หงส์ทอง ป.6/6 

 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 20 คน 
 

     

 

 

  

เด็กหญิงอชิรญา ชัยปฐว ี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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เด็กหญิงจิดาภา  แห่ธงชัยป.6/3 เด็กหญิงณิชารีย์ สุรขะวณิชชากรป.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 วิทยาขจรศาสตร ป.6/4 เด็กหญิงกริษฐา  จ่างแก้ว ป.6/5 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ พินิจศักดิ์กุล 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 

     

 

 

  

เด็กหญิงเจ๋อเตี้ยน  จาง ป.6/1 เด็กหญิงธนพร  สังวรวัฒนา ป.6/2 เด็กหญิงธัญพร โรจน์พรประดิษฐ์ป.6/2 

     

 

 

  

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

     

 

 

  

เด็กหญิงบุญญิสา  กังสวิวัฒน์ ป.6/5 เด็กหญิงพิชญาภา  พิริยะปัญญาพร 
ป.6/5 

เด็กหญิงพลอยนภัส  ธัญสุนทรสกุล 
ป.6/6 
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เด็กหญิงพัทธนันท์ อัศวนภานนท์ ป.6/6 

ผลงานดีเด่นในรอบปี 2561 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล  

รอบสอง 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

ศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

สาล รอบสอง ระดับดีเยี่ยม  

ปีการศึกษา 2560-2563 

ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 

เด็กหญิงณัฐชยา อัศวเนรมิต  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 

เด็กหญิงกุลธนัชญ์ เชียงแรง  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 

 

รางวัลการแข่งขันนานาชาติ 

การแข่งขันประกอบและแข่งรถ

เร็ว รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันการประกวด

สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน

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  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 

เด็กหญิงษิรกา ชูชัยวัฒนา       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

รางวัลการแข่งขันนานาชาติ 

การแข่งขันประกอบที่ยิง 

ลูกบอลและยิงบอลระยะไกล  

    รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันการประกวด

สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน

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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1. เด็กหญิงสาวิการ หนูแก้ว 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 

2. เด็กหญิงณัฐชยาอัศวเนรมิตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 

3. เด็กหญิงพรณิชา สุขุมสวัสดิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 

4.เด็กหญิงฐานิตา กล่ าโพธิ์ทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 

5.เด็กหญิงณัชชาภัทร ค าเพ็ญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 

รางวัลการแข่งขันนานาชาติ

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส่งเข้า

แข่งขันในทีม Seed Water 

Disseminator Device 

การแข่งขัน Offsite Open 

Category Creative Build 

Competition ในหัวข้อ Blue 

Sky Clean River & Green 

Mountains 

 

การแข่งขันการประกวด

สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน

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. 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. ด.ญ.กุลธนัชญ์  เชียงแรง     

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5  

2. ด.ญ.ปัทมพร ศรีส าราญ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4 

3. ด.ญ.พบพร  ลิ้มศุภวานิช  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 

4. ด.ญ.บุญรักษา บูรณะภักดี  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 

5. ด.ญ.ฐิตารีย์ สุกติติพันากุล  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 

รางวัลการแข่งขันนานาชาต ิ

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส่งเข้าแข่งขันใน

ทีม Trash Removal and Odor 

Neutralizer 

การแข่งขัน Offsite Open 

Category Creative Build 

Competition ในหัวข้อ Blue Sky 

Clean River & Green 

Mountains 

การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์

และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ 

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  พินิจศักดิ์กลุ  

 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 

3.ด.ญ.ธนวรรณ  จันทรส์ิริวุฒิ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/5 

4. ด.ญ.ภวลิรดา  สุริยเดชสกลุ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 

5.ด.ญ.ภัทรภร  เจริญบตุร 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 

รางวัลการแข่งขันนานาชาต ิ

ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส่งเข้าแข่งขันใน

ทีม Water Storage and 

Supplier Deviceการแข่งขัน 

Offsite Open Category 

Creative Build Competition ใน

หัวข้อ Blue Sky Clean River & 

Green Mountains 

การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์

และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ 

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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เด็กหญิงปิ่นทิพย์ นิติเรืองจรสั  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 

รางวัลการแข่งขันนานาชาต ิ

รางวัล 1 เหรียญทอง  

รางวัล Best Entertainment 

ประเภททีมกาล่า และ 1 เหรยีญ

ทองแดง คะแนนบุคคลรวม 

ประเภท Freehand 

แข่งขันในนามสโมสร Bangkok 

Gymnastic Club เป็นตัวแทน

ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน

รายการ Vitrigo International Cup 

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย วันท่ี 11-16 กรกฎาคม 

2561 

เด็กหญิงเกสรา สิทธิเวชไทย  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 

ได้รับรางวัลดังนี้ อันดับที่ 1 

Surprise FS1และSurprise Team 

อันดับที่ 2 Open Freestyle 

Bronze ,Artistic FS1 ,Freestyle1 

, Jump & Spin Bronze และ

Rhythmic Hoop FS1 อันดับที่ 3 

Char.Spot. FS1 , Lt. Ent Spot 

F1, Rhythmic Ribbon FS1 และ

Solo Comp. FS1 และอันดับที่ 4 

Speed Racing 

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ

ไทยเข้าร่วมการแข่งขันไอซส์เก็ต 

รายการ Skate Asia 2018 ร่วม

แข่งขันทั้งหมด  

12 รายการ 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงณัชชา ดลธนากานต์ ชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 5/4 

อันดับที่ 1 Delta, Light 

Entertain Spot., Solo Comp. , 

Couples Spot. Light Entertain 

Bronze,Team Surprise Med. 

และMedium Production Team  

อันดับที่ 2 Surprise Delta, 

Character Spot. และStroking 

Deltaอันดับที่ 3 Jump & Spin 

Bronze  

อันดับที่ 4 Speed Racing 

การแข่งขัน Ice Skate Asia 2018  

ได้รับรางวลัทั้งสิ้น 11 รางวลั 

ด.ญ.ณิชารีย์ สุรขะวณชิชากร 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  

การแข่งขันการแสดง

ความสามารถเรียนรู้  

พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ 6 
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ด.ญ.กริษฐา จ่างแก้ว รางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันการแสดงความสามารถ

เรียนรู ้

พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ 6 

ด.ญ.ณิชา อนุจารีอาภา  รางวัลคะแนนผา่นเกณฑ ์
จากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

ภาษาไทย ครั้งที่ 15 

เด็กหญิงญาณิศา หนักแน่น  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 

คะแนนเต็มในการทดสอบ

ความสามารถด้านภาษา 

(Literacy) 

การทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

เด็กหญิงนิชาภา จนัทร์พิสุ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 

ได้รับเกียรติรางวัลชมเชยจากการ

แข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

เพชรยอดมงกุฎ  

คร้ังที่ 1 

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ 

เด็กหญิงธัญนันท์ บญุเกาะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ 

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 

การสอบโครงการประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 

หรือ TEDET เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 

201 - 203  

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ

เทค กรุงเทพฯ 

เด็กหญิงณิชา อิทธิสันติสุข  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ 

การแข่งขัน ASMO THAI 

SCIENCE MATHS & ENGLISH 

COMPETITION 2018 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงอมราภรณ์ ขันสาล ี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

รางวัลเหรียญทองแดง 

วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 3 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

จากสถาบนัสง่เสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

เด็กหญิงกวิสรา โสมสนิ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 
รางวัลเหรียญทอง 

รายการ One 2 One Thailand 

Top Talent 2019  
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การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดบัชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 2 

เด็กหญิงพิมพลอย ศศิวงศ์ภักดี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่2/5 

เหรียญเงินท่าฟรีสไตล์ 100 ม. 

เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 50 

ม. และเหรียญทองแดง 

ท่ากรรเชียง 50 ม.  

ท าคะแนนรวมได้รองชนะเลิศ

อันดับ 2 ของรุ่น 7 ปีหญิง 

การแข่งขันว่ายน้ า 

ภูติอนันต์ แชมป์เปี้ยนชิพ  

คร้ังที่ 19  

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 

เด็กหญิงภคภรณ์ สุจิตต์สกุล  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

รางวัลชนะเลิศอันดบั 2  

การแข่งขัน Hunting Jumping 

Equitation 60 cm. รางวัล

ชนะเลิศอันดบั 3 การแข่งขัน 

Horseshoe Point Show 

Jumping Lead Rein Open 

30-40 cm. และรางวลัชนะเลิศ 

อันดับ 3 การแข่งขัน Pony 

Jumping Qualifier Cat C,B,A 

& Open 60-70-80 

การแข่งขัน The Horseshoe 

Point Invitational 2018 

เด็กหญิงเพนภ์นินช์ สามัคคียกุล ชั้น

ประถมศึกษาปีที่  ป.6/2 

รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง 

ประเภททักษะ 

พื้นฐานยุวชน 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลลีา 

เพื่อความเป็นเลิศ  

สโมสรสัมพนัธ์ ครั้งที1่7 วันที่ 5-9 

พฤษภาคม 2561 

เด็กหญิงพีรานีนน์ สามัคคียกุล 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 

รางวัล 1 เหรียญเงินยิมนาสติก

ลีลา อุปกรณ์ห่วง และอันดับ 4 

จากอุปกรณ์บอล 

การแข่งขันยิมนาสติกลีลา/แอโร

บิค กีฬาระหว่างโรงเรียน

ส่วนกลาง กรมพลศึกษา&

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ระหว่างวันที่ 5-13 มิถุนายน 

2561 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร 

สนามกีฬาแห่งชาติ 

 



52 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2561 
 

บทที่ 3 

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
 

 สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้  
 

1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เปิดท าการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน  
34 ห้องเรียน  
  
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาที่เปิดสอน ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, Intensiveและภาษาจีน) 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม พุทธศักราช 2562 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 130 130 130 130 130 130 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา พิธีกรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

สุขศึกษาและพลศกึษา 60 60 60 60 60 60 

ศิลปะ 100 100 100 100 100 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 60 40 40 60 

ภาษาต่างประเทศ 130 130 130 130 130 130 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 960 960 980 880 880 900 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว 
- เนตรนารี 
- ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(120) 

40 

30 

40 

10 

(120) 

40 

30 

40 

10 

(120) 

40 

30 

40 

10 

(120) 

40 

30 

40 

10 

(120) 

40 

30 

40 

10 

(120) 

40 

30 

40 

10 

 รายวิชาเพ่ิมเติม 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

(300) 

100 

60 

(300) 

100 

60 

(300) 

100 

60 

(300) 

100 

60 

(300) 

100 

60 

(300) 

100 

60 
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- คริสตศาสตร์ 
- หน้าท่ีพลเมือง 
- โครงงานบูรณาการ 
- Independent Study 

40 

40 

60 

- 

40 

40 

60 

- 

40 

40 

60 

- 

40 

40 

60 

40 

40 

40 

60 

40 

40 

40 

60 

- 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,380 1,400 1,340 1,340 1,320 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน ราวิชา/กิจกรรม 

เพ่ิมเติมตามจุดเน้นของโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 
 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน (980) 

ท 11101 ภาษาไทย 1 200 

ค 11101 คณิตศาสตร์ 1 200 

ว 11101 วิทยาศาสตร์ 1 130 

ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 

ส 11102 ประวัติศาสตร์ 1 40 

พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 60 

ศ 11101 ศิลปะ 1 100 

ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 300 

อ 11101 ภาษาอังกฤษ 1 130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 100 

จ 11201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 60 

ส 11201 คริสตศาสตร์ 1 40 

ส 11202 หน้าที่พลเมือง 1 40 

ว 11201 โครงงานบูรณาการ 60 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 
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 เนตรนารี 1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน (980) 

ท 12101 ภาษาไทย 2 200 

ค 12101 คณิตศาสตร์ 2 200 

ว 12101 วิทยาศาสตร์ 2 130 

ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 60 

ส 12102 ประวัติศาสตร์ 2 40 

พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 60 

ศ 12101 ศิลปะ 2 100 

ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 40 

อ 12101 ภาษาอังกฤษ 2 130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 100 

จ 12201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 60 

ส 12201 คริสตศาสตร์ 1 40 

ส 12202 หน้าที่พลเมือง 1 40 

ว 12201 โครงงานบูรณาการ 60 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนารี 1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 
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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน (980) 

ท 13101 ภาษาไทย 3 200 

ค 13101 คณิตศาสตร์ 3 200 

ว 13101 วิทยาศาสตร์ 3 130 

ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 60 

ส 13102 ประวัติศาสตร์ 3 40 

พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 60 

ศ 13101 ศิลปะ 3 100 

ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 60 

อ 13101 ภาษาอังกฤษ 3 100 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 100 

จ 13201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 60 

ส 13201 คริสตศาสตร์ 1 40 

ส 13202 หน้าที่พลเมือง 1 40 

ว 13201 โครงงานบูรณาการ 60 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนารี 1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 
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 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,400 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน (900) 

ท 14101 ภาษาไทย 4 160 

ค 14101 คณิตศาสตร์ 4 160 

ว 14101 วิทยาศาสตร์ 4 130 

ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 60 

ส 14102 ประวัติศาสตร์ 4 40 

พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 60 

ศ 14101 ศิลปะ 4 100 

ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 40 

อ 14101 ภาษาอังกฤษ 4 130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 14201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 100 

จ 14201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 60 

ส 14201 คริสตศาสตร์ 1 40 

ส 14202 หน้าที่พลเมือง 1 40 

ว 14201 โครงงานบูรณาการ 60 

IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1   40 
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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนารี 1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,340 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน (900) 

ท 15101 ภาษาไทย 5 160 

ค 15101 คณิตศาสตร์ 5 160 

ว 15101 วิทยาศาสตร์ 5 130 

ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 60 

ส 15102 ประวัติศาสตร์ 5 40 

พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 60 

ศ 15101 ศิลปะ 5 100 

ง 15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 40 

อ 15101 ภาษาอังกฤษ 5 130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 100 

จ 15201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 60 

ส 15201 คริสตศาสตร์ 1 40 
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ส 15202 หน้าที่พลเมือง 1 40 

ว 15201 โครงงานบูรณาการ 60 

IS 2 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2   40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนารี 1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,340 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน (900) 

ท 16101 ภาษาไทย 6 160 

ค 16101 คณิตศาสตร์ 6 160 

ว 16101 วิทยาศาสตร์ 6 130 

ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 60 

ส 16102 ประวัติศาสตร์ 6 40 

พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 60 

ศ 16101 ศิลปะ 6 100 

ง 16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 60 

อ 16101 ภาษาอังกฤษ 6 130 
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 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 100 

จ 16201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 60 

ส 16201 คริสตศาสตร์ 1 40 

ส 16202 หน้าที่พลเมือง 1 40 

ส 16201 โครงงานบูรณาการ 60 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนารี 1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,320 

 

2. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 โดยให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผลและเอกสาร

ประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องนั้น เพ่ือให้มีข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดท าแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ดังนี้  

 2.1 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 แนวการปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 เป็นไปตามคูม่ือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และคู่มือหลักสูตรสถานศึกษา โดย

ก าหนดให้ครูผู้สอนต้องท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ 

 1. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 2. วัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 3. วัดและประเมินผลสมรรถนะ 5 ด้านของผู้เรียนตามหลักสูตร 
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 4. วัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 2.2 เอกสารหลักฐานประเมินผลการเรียนรู้ที่งานทะเบียน และวัดผลจัดท าขึ้นให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ปพ.2 ใบประกาศนียบัตร 

 ปพ.3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ปพ.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ปพ.5 เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ปพ.6 เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

 ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา 

 ปพ.8 เอกสารระเบียบสะสม 

 ปพ.9 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้  

 

 

 

 2.3 การน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียน 

 ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล ได้จัดท าใบสรุปผลรายงานของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 

 

   1. รายงานผลการสอบระหว่างภาค 

   2. รายงานผลการเรียนปลายภาค 

   3. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   4. รายงานการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  

   5.รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน  

 

3. รายงานสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน 
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 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สรุปนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
สรุปนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 เกณฑ์การประเมิน      ร้อยละ 90 – 100  ดีเยี่ยม     ร้อยละ 80 – 89  ดีมาก     ร้อยละ 70 – 79  ดี     ร้อยละ 60 – 69 พอใช้      ต่ ากว่าร้อยละ 60  ควรปรับปรุง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การน าเข้าสู่บทเรียน การด าเนินการสอน การสรุป การวัดประเมินผล การใช้สื่อฯ 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที ่1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ภาษาไทย 88.64 91.14 86.21 87.46 89.32 88.86 88.55 90.18 88.73 91.82 89.09 ดีมาก 
คณิตศาสตร ์ 89.32 92.50 87.73 89.59 89.55 91.36 89.64 91.82 90.18 91.82 90.35 ดีเยี่ยม 

วิทยาศาสตร์ 90.53 91.18 88.67 88.57 90.27 89.77 88.82 88.91 89.66 90.18 89.66 ดีเยี่ยม 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 90.00 91.72 89.59 89.44 90.56 91.33 89.11 89.33 91.44 92.89 90.54 ดีเยี่ยม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 94.38 93.13 92.71 90.50 91.88 92.50 93.00 93.00 92.50 92.50 92.61 ดีเยี่ยม 

ศิลปะ 89.06 92.81 89.56 90.00 90.63 90.00 86.75 87.75 88.50 91.75 89.68 ดีเยี่ยม 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 92.00 88.50 87.63 90.20 89.00 91.00 86.80 87.60 90.00 89.60 89.23 ดีมาก 
ภาษาต่างประเทศ 86.91 88.09 86.02 87.14 85.85 86.50 85.26 88.47 86.24 89.53 87.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 90.11 91.13 88.52 89.11 89.63 90.17 88.49 89.63 89.66 91.26 
89.77 ดีเยี่ยม 

สรุปนิเทศประจ าปีการศึกษา 90.62 88.81 89.90 89.06 90.46 
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4. รายงานสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 

 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่จะ

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ส าหรบผู้เรียนที่เป็นปัญหาในด้านต่างๆ 

งานวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียน โดยครู น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมา

พัฒนาการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งครูระดับปฐมวัย ได้

จัดท าผลการวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิจัย ฉบับเต็ม 5 บท ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เพ่ือน าผลการวิจัยในชั้น

เรียน ไปแก้ไขในวิชาที่ตนสอน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณชนอีกด้วย 

สถิติเปรียบเทียบระดับงานวิจัยของแต่ละกลุ่มสาระ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 จากสถิติเปรียบเทียบระดับงานวิจัยในแต่ละกลุ่มสาระ  พบว่า ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มสาระมีระดับ
งานวิจัยอยู่ในระดับดีมาก (B)  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.66 รองลงมาคือ อยู่ในระดับดีเยี่ยม (A) คิดเป็น
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A = ดีเยี่ยม B = ดีมาก C = ดี D = ผ่าน E = ปรับปรุง

จ านวน (คน) 
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ร้อยละ 30.66  และระดับดี (C)  คิดเป็นร้อยละ 8.00   ดังนั้นพบว่า  ระดับงานวิจัยของครู  ตั้งแต่ระดับ 
ดีมากขึ้นไปคิดเป็นร้อย 92.00   

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

สถิติจ าแนกประเภทงานวิจัยในช้ันเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
             จากการจ าแนกประเภทงานวิจัย  พบว่างานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์  สีลม     ปีการศึกษา 2561   เป็นงานวิจัยประเภทเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน คิดเป็นร้อยละ  89.33      เป็นงานวิจัยประเภท การวิจัยเชิงส ารวจ คิดเป็นร้อยละ 8.00 การวิจัย

ประเภทเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวิจัยประเภทเพ่ือพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล  คิด

เป็นร้อยละ 1.33  

 

รายช่ือวิจัยในชั้นเรียนประจ าปีการศึกษา  2561 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย กลุ่มสาระ 

1. นางอัญชญั   ยุ่นประยงค ์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง
การบวก การลบจ านวนที่มผีลลพัธ์และตัวตั้งไม่เกิน 
100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

คณิตศาสตร ์

2. นางสาวณัฎฐิณี  วิเศษ การพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค าของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ภาษาไทย 

3. นางสาวเบญจมา ธนานันท ์ การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค าพื้นฐานโดยการ
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาษาไทย 

วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการวัดและ
การประเมินผล 

วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน  
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ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย กลุ่มสาระ 
4. นางสาวณภัทร ลาภศิริวัฒน ์ การพัฒนาทักษะการเขียนอักษรจีน โดยใช้แบบฝึก

ทักษะการเขียนอักษรจีนตามล าดับขีด ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาตา่งประเทศ 

5. นางสาวศมานนัท ์เสริมรัมย์ ผลของการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้เกม
เบ็ดเตล็ด 

สุขศึกษาและ   
พลศึกษา 

6. นางพนิตตา  สุขยืด การพัฒนาความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์เร่ือง  
สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะ 
หาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7. นางกุลยา โพธินิ่มแดง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  
ที่ใช้บริการห้องพยาบาล 

งานพยาบาล 

8. นางสมใจ รัตนเกต ุ การจัดิกจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ใน 
การเรียนรู้การเย็บด้นถอยหลังของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

9. นางสาวจฑุารัตน ์ศรีจันทร์ การพัฒนาการอ่านจบัใจความโดยใช้แผนผังความคิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 

ภาษาไทย 

10. นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสา
นนท ์

พัฒนาการรู้จักและเข้าใจตนเองโดยใช้กิจกรรมแนะ
แนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สังคมศึกษา 
(งานแนะแนว) 

11. นางวนิดา โปบุ้ญสง่ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง 
สารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

12. นางสาววรรณพ็ญ โตเทศ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เร่ืองเศรษศาสตร์
เบื้องต้นโดยใช้ Keynote ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13. นายศุภศิลป ์ รีฮุง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา เร่ือง
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค Learning Togetherของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

14. นางช่อบัว  ธาดาธนวงศ ์ การพัฒนาการอ่าน โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจ 
ความด้วยรูปภาพของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2  
ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์  สีลม  ต่อการให้บรกิารงานโภชนาการ 

ภาษาไทย 



71 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2561 
 

โรงรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สลีม 
 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย กลุ่มสาระ 

15. นางยุคลธร  อินทรศร ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์  สีลม  ต่อการให้บรกิารงานโภชนาการ 
โรงรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สลีม 

งานโภชนการ 

16. นางพชิชา  เกิดแก่นแก้ว ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์
ด้วยเทคนิคการสอน DR-TA (The directed 
reading-think activity) ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

วิทยาศาสตร ์

17. นางสาวปทุมพร  พุฒวันเพ็ญ พัฒนาการจัดการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองเงิน โดยใช้เทคนิคกระบวนการแก้ปัญหา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่  3 

คณิตศาสตร ์

18. นางสาวกาญจนา แสงพลสิทธิ ๋ พัฒนาทักษะการเขียนภาษาตา่งประเทศ โดยใชผ้ัง
มโนทัศน์เป็นสื่อของนักเรียนชัน้ประมถศึกษาปีที่  5 

ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

19. นางวนัเพ็ญ  แซ่ตัน การพัฒนาทักษะการแต่งประโยคโดยใช้แบบฝึก
ทักษะเพื่อแก้ปัญหา การอ่าน การเขียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาไทย 

20. นางสาวสุนชิาลลัน์ วรสรวง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง 
เร่ืองพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3 
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

21. นางสาวศิริเพชร อมาตยานนท ์ การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา  ปีที่  3  

คณิตศาสตร ์

22. นางมาลีวรรณ สกุลกรุณา พัฒนาควาคิดสรา้งสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตสาสตร์ เรื่องพื้นที่ของรูปสีเ่หลี่วม  
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหา
ความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

คณิตศาสตร ์

23. นางสุทธิ์กานต ์พรมศรี พฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
(ธุรการ-การเงิน) 

24 นางสาวศศิธร  เจียมจิตต์ พัฒนาทักษะการปฎิบัติด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต 
เร่ือง การปักครอสติช ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 2 

การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลย ี
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ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย กลุ่มสาระ 

25. นางสาวอารีญา เชี่ยวจอหอ การพัฒนาการจดจ าโครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
4 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

26 
 

นางสาวกันจนา กิตติอังกูรพร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพของ
นักเรียนชั้นประมถสึกษาปีที่  5 โดยใช้
กระบวนการวาดภาพเพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์  

ศิลปะ 

27. นางสาวนีรนุช  เหลือลมัย ผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
นาฎศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3   
เรื่อง ภาษาท่าประกอบบทกลอน 

ศิลปะ 

28. นางสาวสงกรานต์ แสนเกียง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

บุคลากร
ทางการศึกษา
(งานวัดผล) 

29. นางสาวรุ่งพร โสมาบุตร พัฒนาการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT (Team – Games - 
Tournaments) 

ภาษาไทย 

30. นายประพาฬ ทองดี การใช้สื่อภาพยนต์การตูน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบรรพบุรุษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

31. นางสาวสุ
พรรณา 

ผังรักษ์ ผลการใช้กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) เรื่องการบวก การ
ลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

คณิตศาสตร์ 

32. นางนงนุช แทนกอง ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้วย
เทคนิค QAR (QUESTION–ANSWER RELATIONSHIP) 

วิทยาศาสตร์ 

33. นายวีระพงศ์ สุขสวัสดิ์ การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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34. นางรัตน์เรขา สุขสวัสดิ ์ การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค าศัพท์
โดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย กลุ่มสาระ 

35. นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธิ์ ชุดกิจกรรมงานศิลปะ เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ศิลปะ 

36. นายสด เจริญวงศ ์ ศึกษาความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ
พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
(ธุรการ-การเงิน) 

37 นางสาวศิริพร ยุชัย การใช้นิทานภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการคิดของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

38. นางพิกุลทอง มณีอ่อน ความพึงพอใจของพนักงาน 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม  
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
(ธุรการ-การเงิน) 

39. นางสาวภานุมน   ฐานะตระกูล การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
Think-Pair-Share ที่มีผลต่อการเรียน Keynote 
Application ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

40. นางสุพัตรา บุญทองมาก การพัฒนางานฝีมือวิธีการเย็บคัทเวิรค์ด้วยกิจกรรม
กลุ่มของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

41. นายก าธร จรูญเลิศกิจจา พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบ Problem Base Learning : PBL ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วิทยาศาสตร์ 

42. นางสาวศิริศรี หาญสุวานนท์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

43. นางกิตศิรณัฎฐ์ เชียงแรง การใช้กิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

44. นางปาริชาติ พวงแก้ว ศึกษาความพึงพอใจของครูทที่มีต่อการให้บริการ
งานธุรการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

บุคลากร
ทางการศึกษา
(ธุรการ-การเงิน) 
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45. นางสาวภัทรพร อุตพันธ์ พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องรูป
สามเหลี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้รูปแบบ
วัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  (5Es) 

คณิตศาสตร์ 

 

 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย กลุ่มสาระ 

46. 
 

นางเพชรรัตน์ รงควงศ์ การพัฒนาทักษะการใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

47. นางสาววิสุดา บุญแฝง พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตัคตริวิสต์ 

วิทยาศาสตร์ 

48.  นางสาวอุษา ศรีเกษม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเกมและเพลง 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

49. นางสาวลัดดา ศรีท้วม การจัดกิจกรรมการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองผ่านเครื่อข่ายสื่อสังคมออนไลน์ 
โดยสร้างสรรค์ชิ้นงานใน Application 
Paintbrush ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

50. นายนฤพนธ์ คูณก าไร ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง วรรณะของสี โดย
การใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
4 

ศิลปะ 

51. นายพนมไพร เทียนศรี ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่องรูป
วงกลม โดยกระบวนการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
คิด (Thinking Skills ) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

คณิตศาสตร์ 

52. นางสาวพรวีณา อยู่ดีรัมย์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

53. นายธีระเกียรติ อ้นมี การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวน ใน
หัวข้อตรรกศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสืบเสาะหา
ข้อมูล 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
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54. นายพีระพล ตัณพงษ์
พานิช 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการบันทึกโน้ต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

ศิลปะ 

 

 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย กลุ่มสาระ 

55. นางสาวจันทิมา สนิทมิชโร พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยบทเรียน
โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัสของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

56. นายอรรถวิท พุ่มมะลิ พัฒนาการสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหาพ้ืนที่
ของรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

คณิตศาสตร์ 

57 นางธัญชนก วรรัตน์ พัฒนาทางการเรียน หน้าที่พลเมือง โดยใช้บท
กลอนและเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

58. นางสาวมลวิภา สายเนตร การจัดการเรียนการสอนเรื่อง การคูณ โดยใช้
เทคนิคการคูณแบบแลททิชของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

คณิตศาสตร์ 

59. นางสาวกาญจนา บุญรวม พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
เกมเรื่องการจ าแนกของเล่นของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2  

วิทยาศาสตร์ 

60 นายเฉลิมวุฒิ เผือกทองใบ พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนชั้นประมถศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนชุดค าสั่ง 

วิทยาศาสตร์ 

61 นายธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา การใช้กิจกรรมดนตรีสากลตามแนวคิดของไคโด ที่
มีผลต่อทักษาะทางดนตรีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

ศิลปะ 

62 นายปัญญา บุญหนุน การพัฒนาทักษะการเล่นคีย์บอร์ด โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการปฎิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
5  

ศิลปะ 
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63. นายอัคพล สมพันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระ
ภูมิศาสตร์  โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

64. นางสาวกฤติยาณี บุตรเบ้า พัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดย 
การจัดกิจกรรมการเรียนร็แบบซินเนคติกส์ 

ภาษาไทย 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย กลุ่มสาระ 

65. นางสาวพัชนินทร์ ชาญณรงค์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนส านวน สุภาษิตและ
ค าพังเพย  โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT 
(Team-Games-Tournament)ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ภาษาไทย 

66. นางสาววรัณยา ชะเอมพงศ์ การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โดยใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบเกม  
(Game  Based) 

ภาษาไทย 

67. นายตะลันต์ ปลื้มใจ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E 

วิทยาศาสตร์ 

68. นางสาวพรรณอร มีสาวงษ์ การศึกษาความสามารถการอ่านจับใจความบท
ละครเรื่อง ไชยเชษฐ์ ตอนพระนารายณ์ธิเบศร์พบ
พระไชยเชษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ด้วยการจัดการ 

ภาษาไทย 

69. นางสาวพิชญธิดา ว่องไว การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4 
MAT  

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

70. นางสาวรัตติกาล ริมแจ้ง พัฒนาทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เรื่องเสียงและ 
การได้ยิน 

วิทยาศาสตร์ 

71. นางสาวอภินันท์ นุตนก การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  

ภาษาต่าง 
ประเทศ 
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72. นางสาวนิรินธนา จิตติธรรมวฒัน์ โปรแกรมการฝึกทักษะการยิงประตูแชร์บอลที่มี
ผลต่อความแม่นย าในการยิงประตูแชร์บอล 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

73. นางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์ พัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอน 
KWL PLUS  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

ภาษาไทย 

74. นางกัณฐิกา ไทยเกษม การพัฒนาทักษะการปฎิบัติการย่ าเท้า ศิลปะ 

75 นายพิภพ จันทร์เขียว การศึกษาการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานเอกสาร  

สนับสนุน 
การสอน 

บทที่ 4 

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้  
 1. อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ 
 2. ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 3. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 
 4. ผลการพัฒนาบุคลากร 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้อง 
 

1. อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ 
 

 เนื้อที่ของโรงเรียน 
 มีอาคาร 2 หลัง  คืออาคาร 1  เป็นอาคาร 4 ชั้น ส่วนหนึ่งเป็นที่พักของพนักงาน อาคาร 2 เป็น
อาคาร 5  ชั้น  ส่วนหนึ่งเป็นที่พักของผู้บริหาร  มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด  34  ห้อง   มีสนามตรงกลาง
อาคารเป็นสนามเอนกประสงค์ ชั้น 5  เป็นสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น  
 จ านวนอาคารเรียน/ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการและลานเอนกประสงค์ 

1. จ านวนอาคารเรียน     2 หลัง 
2. จ านวนห้องเรียน           33  ห้อง 
3. รายนามห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้            

  - ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 
 - ห้องเปียโน   1 ห้อง  
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 - ห้องปรีชาญาณ   1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 
 - ห้องดนตรีไทย   1 ห้อง  
 - ห้องดนตรีสากล  2 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการทางดนตรี 1  ห้อง 
     4.  ลานเอนกประสงค์  2 ลาน  ได้แก่ ลานชั้น 1 และลานชั้นดาดฟ้า 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่  

  มีอาคาร 2 หลัง  คืออาคาร 1  เป็นอาคาร 4 ชั้น ส่วนหนึ่งเป็นที่พักของพนักงาน อาคาร 2 เป็น

อาคาร 5  ชั้น  ส่วนหนึ่งเป็นที่พักของผู้บริหาร  มีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด  33  ห้อง   มีสนามตรงกลาง

อาคารเป็นสนามเอนกประสงค์ ชั้น 5  เป็นสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 

2. ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 1. ห้องสมุดมีขนาด 8 × 15  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 23,000 เล่ม 

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Mas Library System จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดใน 

ปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 882 คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 56.57  ของนักเรียนทั้งหมด 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด 146 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
1.  ใช้ในการเรียนการสอน 

104 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 

3.  ใช้ในการบริหาร 42 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน จ านวน 1,414 คน  
คิดเป็นร้อยละ  92.50  ของนักเรียนทั้งหมด 
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3. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ปีการศึกษา 2561 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก : กิจกรรมรอบรู้ นอกรั้ว คอนแวนต์  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ท้องฟ้าจ าลอง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซาฟารีเวิลด์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดส์ซาเนีย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามพรานริเวอร์ไซค์  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมืองโบราณ 

ผลการประเมินกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ตามโครงการ ASCS รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 

ปีการศึกษา 2561 

ข้อ รายการประเมิน 
สรุประดับความคิดเห็นตามระดับชั้น 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1 นักเรียนใช้ทักษะการคิด

วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ในการร่วมกิจกรรม 

90.80 93.11 92.17 90.37 73.33 87.53 87.89 4.39 มาก 

2 นักเรียนได้แลกเปลีย่น
ความรู้และความคิดเห็นจาก
การเรยีนรู ้

88.40 90.00 94.26 91.11 83.67 86.44 88.98 4.45 มาก 

0

20

40

60

ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6

18.17

36.47 34.04

47.72

36.94

26.12

37.84 39.77 38.04

28.53 28.83 26.99

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

ห้องสมุด ห้องปรีชาญาณ
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3 นักเรียนได้รับประโยชน์จาก
การเรยีนรู้ และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและในชีวิตประจ าวัน 

91.33 95.56 94.61 92.44 77.50 90.00 90.24 4.51 มากที่สุด 

4 นักเรียนได้เรียนรู้จากการ
แสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

92.13 95.33 95.13 94.37 85.33 94.66 92.83 4.64 มากที่สุด 

5 นักเรียนมีความสุขและสนุก
กับการเรยีนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

96.67 96.00 96.87 96.30 83.80 94.79 94.07 4.70 มากที่สุด 

สรุป 90.80 4.54 มากที่สุด 
 

 สรุปกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ตามโครงการ ASCS รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด   คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ (% =90.80 , = 4.54)   

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อยู่ในระดับคุณภาพมาก คิดเป็นร้อยละ 83.80 (% =94.07 , = 4.70)   

นักเรียนได้เรียนรู้จากการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  อยู่ในระดับคุณภาพมาก คิดเป็น

ร้อยละ (% =92.83 , = 4.64)   นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับคุณภาพมาก คิดเป็นร้อยละ  (% =90.24 , = 

4.51)    นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นจากการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพมาก   คิดเป็น

ร้อยละ 83.67 (% =88.98 , = 4.45)    และ นักเรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาใน

การร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับคุณภาพมาก (% =87.89 , = 4.39)   

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเลือกแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะการใช้กระบวนการคิด 

การวิเคราะห์ การสังเกต การรวบรวมข้อมูล และการปฏิบัติจริง ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ให้

มากขึ้น 

2. แหล่งเรียนรู้ควรจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมควรเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าตลอดจน

เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม โดยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยสามารถสร้างองค์ความรู้

ได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด 

 
 

X

X

X

X

X

X
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4. สรุปผลตารางการเข้ารับการอบรมของครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  

ปีการศึกษา 2561  
 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางสาวณัฏฐิณ ี วิเศษ 28 6 44 3 

2 นางสาวเบญจมา  ธนานันท์ 62 6 68 3 

3 นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ 28 12 50 3 
4 นางช่อบัว  ธาดาธนวงศ์ 45 - 45 3 

5 นางวันเพ็ญ  แซ่ตัน 41 6 47 3 

6 นางรุ่งพร  ภานนท์ 29.30 - 29.30 2 
7 นางสาวกฤติยาณี บุตรเบ้า 109.30  109.30 3 
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8 นางสาวพัชรินทร์ ชาญณรงค์ 81 - 81 3 

9 นางสาววรัณยา ชะเอมพงศ์ 27 6 33 2 
10 นางสาวพรรณอร มีสาวงษ์ 20 12 92 3 

11 นางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์ 55 6 61 3 

รวมชั่วโมงอบรมกลุ่มสาระภาษาไทย 606 54 660  
เฉลี่ย 60  

 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
12 นางอัญชัญ ยุ่นประยงค์ 130.30 12 142.30 3 

13 นางสาวปทุมพร พุฒวันเพ็ญ 60 60 120 3 

14 นางมาลีวรรณ  สกุลกรุณา 22 12 44 3 
15 นางสาวศิริเพชร อมาตยานนท์ 39 12 51 3 

16 นางสาวสุพรรณา  ผังรักษ์ 63 12 75 3 
17 นายพนมไพร เทียนศรี 76 12 88 3 

18 นายอรรถวิท พุ่มมะลิ 48 12 60 3 

19 นางมลวิภา สายเนตร 60 12 72 3 
20 นางสาวภัทรพร อุตพันธ์ 78.30 12 90.30 3 

สรุปชั่วโมงอบรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ 587 156 743  

เฉลี่ย 82.56  
 

 

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

21 นางพชิชา เกิดแก่นแก้ว 64.30 22 86.30 3 
22 นางนงนชุ แทนกอง 119.30 25 144.30 3 

23 นายก าธร จรูญเลิศกิจจา 138.30 16 154.30 3 

24 นางสาววสิุดา บุญแฝง 68 6 74 3 
25 นายตะลันต ์ ปลื้มใจ 105 - 105 3 

26 นางสาวรัตติกาล ริมแจ้ง 61 30 91 3 
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27 นางสาวกาญจนา  บุญรวม 63 12 75 3 

28 นายเฉลิมวฒุ ิ เผือกทองใบ 278.30 - 278.30 3 
29 นายธีรเกียรติ อ้นมี 121.30 - 121.30 3 

สรุปชั่วโมงอบรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1,019.30 111 1,130.3
0 

 

เฉลี่ย 125.59  
 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
30 นางสาววรรณเพ็ญ โตเทศ 38 30 68 3 

31 นางพนิตตา สุขยืด 70 6 76 3 

32 นายประพาฬ ทองดี 39 6 45 3 
33 นางสาวพรวีณา อยู่ดีรัมย์ 205 - 205 3 

34 นายอัคพล สมพันธ ์ 71 - 71 3 
35 นางธัญชนก วรรัตน์ 39 6 45 3 

36 นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท ์ 103 24 117 3 
37 นายวีระพงศ ์ สุขสวัสดิ ์ 243 6 249 3 

สรุปชั่วโมงอบรมกลุ่มสาระสงัคมศึกษาฯ 808 78 886  
                                                 เฉลี่ย 110.75  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
39 นางสาวศมานนัท์ เสริมรัมย์ 56 - 56 3 
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39 นายศุภศิลป ์ รีฮุง 82.30 16 98.30 3 

40 นางวนิดา โป้บุญส่ง 62 6 68 3 

41 นางสาวนิรินธนา จิตติธรรมวัฒน ์
36 396 

เรียนป.โท 
432 3 

42 นางสาวสงกรานต ์ แสนเกียง 59 - 59 3 

สรุปชั่วโมงอบรมกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา 295.30 418 713.30  
                                                 เฉลี่ย 142.66  

 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

43 นางสาวกันจนา กิตติอังกูรพร 101.30 6 107.30 3 
44 นางสาวนีรนุช เหลือลมัย 88.30 18 106.30 3 

45 นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธิ์ 39 - 39 2 
46 นายธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา 69 20 89 3 

47 นายพีระพล  ตัณพงษ์พานิช 39 - 39 2 

48 นายปัญญา บุญหนุน 46 - 46 3 

49 นางกัณฐิกา ไทยเกษม 
17 - 17 ทดลองงาน 

ไม่ค านวณ 
สรุปชั่วโมงอบรมกลุ่มสาระศิลปะ 383 44 427  

เฉลี่ย 71.17  
 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

50 นางสาวศศิธร เจียมจิตต์ 39 - 39 2 

51 นางสุพัตรา บุญทองมาก 82.30 6 88.30 3 
52 นางสมใจ เนียวกุล 62 19 81 3 

53 นางสาวจันทิมา สนิทมิชโร 70 - 70 3 

54 นายนฤพนธ์ คูณก าไร 86 - 86 3 
55 นางสาวลัดดา ศรีท้วม 64 - 64 3 

56 นางสาวภานุมน ฐานะตระกูล 183 - 183 3 
สรุปชั่วโมงอบรมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 486.30 25 611.30  
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เฉลี่ย 87.33  
 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

57 นางสาวศิริพร ยุชัย 112.30 - 112.30 3 

58 นางรัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ 82.30 6 88.30 3 
59 นางสาวอภินันท์ นุตนก 32 42 74 3 

60 นางสาวกาญจนา แสงพลสิทธิ์ 50 42 92 3 

61 นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง 194.30 - 194.30 3 
62 นางสาวอุษา ศรีเกษม 267.30 6 273.30 3 

63 นางสาวอารีญา เชี่ยวจอหอ 234.30 9 243.30 3 

64 นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์ 
146 320 

เรียนป.โท 
466 3 

65 นางสาวณภัทร ลาภศิริวัฒน์ 32 54 86 3 

66 นางสาวศิริศรี หาญสุวรรณ์ 75 24 99 3 

สรุปชั่วโมงอบรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
1,226.30 503 1,729.

30 
 

เฉลี่ย 172.93  

รวมชั่วโมงครูผู้สอนเข้าร่วมประชุม/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานของครูผู้สอน 5,743  

เฉลี่ย 84.46  
 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

ครูสนับสนุนการสอน 

ที ่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
ส่งไปพัฒนา 

พัฒนา
ตนเอง 

รวม 
ชั่วโมง 

ระดับ
คุณภาพ 

67 นางกุลยา โพธิ์นิ่มแดง 42  42 3 
68 นางสาวสุนิชาลัลน ์ วรสรวง 42 - 42 3 

79 นางสุทธิกานต์ พรมศรี 41 - 41 3 

70 นายสด เจริญวงศ ์ 228 - 228 3 

71 นางพิกุลทอง มณีอ่อน 65 - 65 3 
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72 นางยุคลธร อินทรศร 41 - 41 3 

73 นางปาริชาติ พวงแก้ว 45 - 45 3 

74 นางสาวพิชญธิดา ว่องไว 94 7 101 3 

75 นายพิภพ จันทร์เขียว 42 - 42 3 

สรุปชั่วโมงอบรมครูสนับสนุนการสอน 598 7 647  

เฉลี่ย 71.89  
สรุป จ านวนครูเข้ารับการอบรมระดับคุณภาพ 3 จ านวน 70 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.33 
เกณฑ์ : ครูและบุคลากรต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองมีระดับคุณภาพดังนี้ 
  จ านวน 1-20 ชั่วโมง  ระดับคุณภาพ  1 
  จ านวน 21-40 ชั่วโมง  ระดับคุณภาพ 2 
  จ านวน 41-60 ชั่วโมง  ระดับคุณภาพ 3 
 

 รวมชั่วโมงเข้าร่วมประชุม/อบรม/ทัศนศึกษา/ 
ดูงานของครูผู้สอน 

ชั่วโมง หมายเหตุ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 60  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 82.56  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 125.59  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 110.75  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 142.66  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 71.17  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 87.33  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 172.93  
กลุ่มสนับสนุนการสอน 71.89  

 

การอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน จากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศของครูและบุคลากร  ปีการศึกษา 2561 

 
ค าสั่งที ่ หัวข้ออบรม วันที ่ เวลา รวม(ชม) ผู้จัด 

20/2561 อบรมกลยุทธ์การตลาด ส าหรับ
โรงเรียนแห่งอนาคต 

7 พ.ค. 61 
(3 คน) 

09.00-
16.00 

6 สถาบันการจดัการ
ปัญญาภิวัฒน ์
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28/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ
การประเมินและการประกัน
คุณภาพ 

24-25 พ.ค 61 
(2 คน) 

09.00-
16.00 

12 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

29/2561 อบรมแนวทางการจัดหลักสูตรและ
การเรยีนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

3 มิ.ย. 61 
(15 คน) 

09.00-
16.00 

6 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร 

30/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมค าสัง่ 
คอลโทรนเลอร์ K-BOT 

31 พ.ค.61 
(3 คน) 

10.00-
17.00 

6 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์ สีลม 

31/2561 อบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

2-4 มิ.ย.61 
(4 คน) 

08.30-
21.00 

 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

 

ค าสั่งที ่ หัวข้ออบรม วันที ่ เวลา รวม(ชม) ผู้จัด 
32/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัการเรยีนรู้

วิทยาการค านวณการออกแบบเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรใหม ่

9 มิ.ย.61 
(3 คน) 

09.00-
16.00 

6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต ์

38/2561 อบรมฟื้นฟูจิตฝจครูคาทอลิก”ปลกุชีวิต..จิต
ตารมณ์เซนต์ปอล” 

15-17 มิ.ย.61 
(9 คน) 

08.00-
21.00 

18 คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร 

46/2561 อบรมหลักสูตร Language Assessment: 
From Theory to Practice 

30 มิ.ย.61 
(2 คน) 

08.30-
16.30 

7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการจดัการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

51/2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ การออกแบบเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรใหม่” 

14 ก.ค.61 
(2 คน) 

08.30-
16.00 

6.30 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต ์

52/2561 อบรม “Pages for Creative Digital 
Books” 

17 ก.ค.61 
(3 คน) 

16.00-
18.00 

2 บริษัท Apple ประเทศ
ไทย 

62/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะครู
ภาษาไทย ในการจดัการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ระดับประถมศึกษา” 

4-5 ส.ค.61 
(2 คน) 

08.00-
16.00 

14 บรษัทอักษรเจรญิทัศน์ 
อจท.จ ากัดร่วมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

65/2561 ประชุมปฏิบตัิการเรื่อง การปรับเปบลี่ยน
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

18 ส.ค.61 
(2 คน) 

09.00-
1600 

6 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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66/2561 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาการเรียนรูโ้รงเรียนคณุภาพ
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท. 

19 ส.ค.61 
(4 คน) 

08.30-
16.30 

7 สสวท. 

67/2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจยัแล
พัฒนาหลักสตูร สื่อ กระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์ะดบั
ประถมศึกษา 

28-29 ต.ค.61 
(1 คน) 

25-29 ต.ค.61 
(1 คน) 

08.30-
21.00 

 สสวท. 

71/2561 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพผู้บรหิาร
สถานศึกษา “การบรหิารสถานศึกษามือ
อาชีพจากทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ” 

31 ส.ค.61 
(1 คน) 

08.00-
18.30 

9 สถาบันการจดัการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

73/2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพการจดัการเรียนการสอนและ
เทคนิคการดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 

21-23 ก.ย.61 
(2 คน) 

9.00-16.00 12 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ค าสั่งที่ หัวข้ออบรม วันที ่ เวลา รวม(ชม) ผู้จัด 

- อบรมหลักสูตรภาวะผู้น าการศึกษาคาทอลิก 
รุ่นที่ 4 

6 ก.ย.-10 พ.ย.61 
เรียนวันพฤ.,ศ.,ส. 

(2 คน) 

08.00-
16.00 

180 สภาการศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวิทยาลยัแสง
ธรรม 

75/2561 ศึกษาดูงานโรงเรียนลาซาลโชติรว ี 7 ก.ย.61 
(5 คน) 

09.00-
16.00 

6 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์ สีลม 

80/2561 อบรม SPC BAZAAR: ติดปีกปัญญา...พาสู่
โลกอนาคต 

3-4 ต.ค.61 
(85 คน) 

08.00-
16.00 

6/วัน 
 

ฝ่ายการศึกษาคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

81/2561 อบรม EDUCA 17-19 9.8.61 
(18 คน) 

09.00-
17.00 

6/วัน บริษัทปิโก้(ไทยแลนด์)
จ ากัด (มหาชน) 

82/2561 เรียนภาษาอังกฤษ 7 – 22 ต.ค.61 
(2 คน) 

08.00-
21.00 

 คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร 

83/2561 อบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

14-16 ต.ค. 61 
(6 คน) 

08.00-
21.00 

30 สมาคมสโมสรลูกเสือ
รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ 

85/2561 อบรมการเขียนโปรแกรม Coding กล่อง
โปรแกรม K’NEX 

28 ก.ย. 61 
และ 17 ต.ค.61 

(2 คน) 

- - บ.มัลติชายเทค จ ากัด
และวถสบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหาร ลาดกระบัง 
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86/2561 ชุมนุมครูคาทอลิกและครูค าสอนอัคร
สังฆณฑลกรุงเทพ 2018 

12 ต.ค. 61 
(9 คน) 

8.30 – 
15.30 

6 แผนกครสิตศาสนธรรม 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

87/2561 เรียนภาษาอังกฤษ โครงการ Oversea 
English Course ประเทศอังกฤษ 

7-22 ต.ค.61 
(1 คน) 

8.00-17.00 112 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์ สีลม ร่วมกับ
สถาบัน Purley 
Language College 

89/2561 โครงการแลกเปลี่ยน “Teacher-Student 
Exchange Program” 

5-13 ต.ค.61 
(3 คน) 

8.00-17.00 49 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์ สีลม ร่วมกับ 
 K Gangri Primary 
School :Paro 

90/2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
องค์ความรู้และการจดัการเรียนการสอนเชิง
รุก (Active Learning) ส าหรับผูเ้รียน
วิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษท่ี 21 

15 พ.ย. 61  
(2 คน) 

9.00-15.30 5 บ.อักษร เอ็ดดูเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

ค าสั่งที ่ หัวข้ออบรม วันที ่ เวลา รวม(ชม) ผู้จัด 
94 ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ และประเมิน

ความสามารถดา้นการอ่าน 
31 ต.ค. – 
2 พ.ย.61 

8.30-16.00 19.3
0 

สพฐ. 

- สัมมนาวิชาการ “Maximizing students 
engagement” 

11 ต.ค. 61 
(2 คน) 

09.00-
14.00 

4 บ.โททอล เอ็ดดเูคชั่น 
โซลูช่ัน จ ากัด (TES-
Thailand) 

- สัมมนา “Let’s have a better future 
together รับมือการเปลีย่นแปลงไปด้วยกัน 
ปรับตัวให้ทันศตวรรษท่ี 21 “ 

17-18ต.ค. 61  
(6 คน) 

08.00-
21.00และ  

08.00-
16.00 

16 บ.เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
จ ากัด 

103/2561 สัมมนางาน “แนะแนวจับใจเด็กไทยยุค4.0” 26 พ.ย. 61 
(1 คน) 

08.30-
15.30 

6 โรงเรียนอสัสมัชัญ
พาณิชยการ 
(รศ.สุรยิเดว ทรีปาตี) 

105/2561 อบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แนวใหม่ 6 ธ.ค. 61 
(4 คน) 

09.00-
17.00 

7 Tedetร่วมกับ สสวท. 

107/2561 โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบตัิการ
การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุก(Active Learning) 
ส าหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์แห่งศตวรรษท่ี 21 

19 ต.ค. 2561 
(2 คน) 

08.00-
15.30 

6 บ.อักษร เอ็ดดูเคช่ัน 
จ ากัด 

108 ประชุม “คณะกรรมการด าเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรยีน” 

9 ม.ค 62 08.30-
1600 

6.30 สช. 
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111 การใช้งานหุ่นยนต์ RoboHero 14 ม.ค.62 
(4 คน) 

09.00-
16.00 

6 บริษัทมัลติชายเทค 

112 อบรมเทคนิคผู้ตรวจประเมิน 8 ก.พ. 62 08.30-
17.00 

7 ส านักบริหารคณุวุฒิ
วิชาชีพ 

117 ประชุมประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรม
โครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์
การเลือกตั้ง สส. ในโรงเรียนเอกชน 

13 ก.พ.62. 
(2 คน) 

8.30-14.00 4 สช. 

118 ฟังบรรยายหัวข้อ “เรยีนรู้ร่วมกันตามแนวทาง
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรยีนรู ้

21 ก.พ. 62 
(1 คน) 

8.30-15.30 6 คณะครุศาสตร์ จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลยั 

119 อบรมพระคมัภรี์ “ประกาศกโฮเชยาและ
ประกาศกมคีาห์” 

23 ก.พ. 62 
2 มี.ค.62 
(3 คน) 

08.30-
15.30 

12 ศูนย์คริสตศาสนธรรม
ระดับชาติ 
(บาทหลวงผศ.วสันต์  
พิรุฬวงศ์) 

121 ศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ ประเทศฮ่องกง 4-7 มี.ค.62 
24–27 มี.ค.62 
(10 คน) 

8.00-17.00 24 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์ สีลม 

ค าสั่งที่ หัวข้ออบรม วันที ่ เวลา รวม(ชม) ผู้จัด 

122 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคณุภาพ
ภายในเพื่อรองรับมาตรฐานใหม ่

9-10 มี.ค62 
(7 คน) 

8.30-15.30 12 ฝ่ายการศึกษา คณะ
ภคินีเซนตป์อล เดอ 
ชาร์ตร 

123 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 16,17,23 มี.ค. 
62 

(29 คน) 

8.30-16.00 6.30 คณะศลิปศาสตร์  
สจร. 

128 โครงการเรียนภาษาอังกฤษ จ.ระยอง 14 เม.ย.- 
1พ.ค. 62 
(2 คน) 

  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร 

129 ประชุม “กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ. 

14 มี.ค.62 
(1 คน) 

7.30-15.00 6.30 สมศ. 

130 ประชุม “การจดัสภาพแวดล้อมเพือ่การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา” 

12 มี.ค.62 8.30-16.30 7 สช. 

131 ประชุมผู้ประสานงานค าสอน 13-14 มี.ค. 62 9.00-21.00 
8.30-12.00 

10 แผนกครสิตศาสนธรรม 
อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้อง 

 กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น

ร้อยละ% 

ค่าเฉลี่ย

 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

1 
ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัตดิ้านการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

3,205 1,492 87 2 0 91.69 4.58 มากที่สุด 

2 
ผู้ปกครองรับทราบกฎระเบียบและ
ข้อปฏิบัติของโรงเรียน 

3,480 1,312 60 0 0 92.95 4.65 มากที่สุด 

3 
ผู้ปกครองมีโอกาสร่วม
ปรึกษาหารือแนวทางการดูแล
นักเรียนร่วมกับครู 

2,450 1,856 258 6 1 87.57 4.38 มาก 

4 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา และวางแผน
ร่วมกับทางโรงเรียน 

2,050 1,864 453 24 5 84.15 4.21 มาก 

5 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 

2,380 1,812 330 8 1 86.80 4.34 มาก 

สรุป 88.64 4.43 มาก 

X
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ผลการประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองพบว่า อยู่ในระดับคุณภาพมาก (% =86.64 , 

= 4.43 ) เมื่อพิจารณารายด้านย่อย เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ผู้ปกครองรับทราบ

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียนอยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด (% = 92.95 , = 4.65 ) มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ผู้ปกครองรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนอยู่ในระดับคุณมากที่สุด     (% =91.69 , = 4.58) ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมปรึกษาหารือแนว

ทางการดูแลนักเรียนร่วมกับครูอยู่ในระดับคุณภาพมาก (% = 87.57 , = 4.38 ) สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบ้านและโรงเรียนอย่างเหมาะสมและท่ัวถึงอยู่ในระดับคุฯภาพมาก (% = 86.80, = 4.34 ) และ

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนอยู่ใน

ระดับคุณภาพมาก (% =84.15 , = 4.21 )  

 

 

บทที่ 5 

สารสนเทศเพ่ือการรายงาน 
 

 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้  
 

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

 
 สรุปผลรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2561  
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน  

X

X

X

X

X

X
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 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ด าเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โดยใช้

กระบวนการพัฒนาและมีผลการด าเนินงานตามรายละเอียดมาตรฐานที่ 1 ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผลสะท้อนคุณภาพผู้เรียน ด้วยผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 70.34 มีผล

คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผลการจัดสอบ Nation Test:NT คะแนนเต็มด้านการคิดค านวณ 

จ านวน 2 คน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 

เขียน สื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและการคิดค านวณ สืบเนื่องจากการส่งเสริมโครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน เขียน สื่อสาร คิดค านวณ) ส่งเสริมความเป็น

เลิศทางภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการแข่งขันการแสดง

ความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6 ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานการเรียนรู้แบบ PROJECT 

BASED LEARNING (PBL) ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา แสวงหาความรู้และความจริงอย่างมีเหตุผล    ได้ท าการ

ทดลอง พิสูจน์ สิ่งต่างๆ รู้จักวางแผน ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดและประเมิน

ตนเอง ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประเทศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน

วิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot Asia 2018 จากประเทศฮ่องกง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ จากกิจกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างสื่อ กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม Paint ผลงานด้านดนตรีจาก 

Garageband เป็นการใช้ Application บน iPad ออกแบบผลงานจากสื่อเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จากกิจกรรมนิทรรศการแนะ

แนวการศึกษาและอาชีพ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการค้นคว้าหาความรู้ อาชีพในฝัน และ My Idol ของตนเอง 

มีคุณธรรม คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ส่งเสริมผู้เรียนด้วยโครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

โครงการวิถีธรรมน าชีวิต ท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม  ส่งเสริมความภูมิใจ

ท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง ถวายเทียนจ าน าพรรษา ประกวดมารยาทไทย 

ประกวดพานไหว้ครู เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย พร้อมท้ังร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย ส่งเสริมการเป็นผู้น า โดยการจัดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม, Leadership at Bhutanและค่าย

ผู้น าจิตอาสา เพื่อส่งเสริมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกท้ังยังส่งเสริม 

สุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์อนามัย ผลการทดสอบสอบสมรรถภาพและโครงการ Sport for Unity      

ท า ให้ ผู้ เ รี ยนไ ด้มี การรั กษาสุขภาพกายอย่ า ง เหมาะสมในแ ต่ละช่ ว งวั ย  กิ จกรรม Brain Gym,                      

กิจกรรม Kids Talent  ส่งเสริมด้านสุขภาพจิต ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ เรียน ให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

2560-2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561 ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดับ ดีเลิศ  

ผลการด าเนินงาน 
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ล าดับที่ เกณฑ์พิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดค านวณกระบวนการพัฒนา 
92.47 ดีเลิศ 

2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

91.07 ดีเลิศ 

3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75.34 ดีเลิศ 
4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
94.08 ดีเลิศ 

5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 82.59 ดีเลิศ 
6 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคดิท่ีดีต่องานอาชีพ 91.99 ดีเลิศ 

 

 

 

 

ล าดับที่ เกณฑ์พิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
94.58 ดีเลิศ 

2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 95.49 ดีเลิศ 
3 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 92.54 ดีเลิศ 
4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   91.01 ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน แบงเปน 7 ฝาย ด าเนินการบริหารตามวงจร PDCA และ

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตลอดจนความรวมมือกับชุมชนเพื่อสง 

เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค าปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวทางการ

พัฒนา การจัดการคุณภาพการศึกษา ได้แก่ แผนงานประกันคุณภาพภายใน แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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หลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณ และส่งเสริมการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน  มีการจัดระบบบริหารงาน

วิชาการท่ีมีคุณภาพ ด าเนินการวางแผนและพัฒนาวิชาการ ท่ีเนนคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

ชา ติ  พัฒนาครู แ ละบุ ค ล ากร ให้ มี ศั ก ยภ าพ  และมี คุณภาพปฏิ บั ติ ง า นตา มบทบา ทห น า ท่ี 

อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณของ คณะภคินีเซนตปอล  

เดอ ชารตร จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นให้ได้ปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย างรอบดานเพื่อความเปนมนุษย ท่ีสมบูรณ ท้ังร างกาย สติปญญา  

อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตส านึกของ

การท าประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข มีความสามารถใน

การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี  มีการจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู้ ด าเนินงานจากการ

ก าหนดค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ท าการประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม และก ากับ

ติดตามผลของการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ท าให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจท้ังจากผู้ปกครอง        

และชุมชน ผ่านการรับรองโรงเรียนมาตรฐานสากลรอบท่ีสอง ปีการศึกษา 2560 – 2563 ระดับดีเย่ียม 

 

 

ล าดับที่ เกณฑ์พิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน    
93.27 ดีเลิศ 

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    97.97 ดีเลิศ 

3 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

93.67 
ดีเลิศ 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    91.37 ดีเลิศ 

5 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้     

93.15 ดีเลิศ 

6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

92.11 ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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 โรงเรียนจัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบครบถวน ตอบสนองเปาหมายวิสัยทัศน
หรือจุดเนนของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสัมพันธ์กับบริบทของชุมชนและทองถิ่น เปดโอกาสให
ผู้เรียน ผปูกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและใหความรวมมือเปนอยางด ีเช่น การจัด
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองอาสาจราจร สรางและพัฒนาผู้เรียนใหมีผลการเรียนรูท่ี
แสดงออกถึง ความรู ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีพฒันาการในดานการอาน  
คิดวิเคราะห เขียน สมรรถนะท่ีส าคัญ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยผานการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมอยางหลากหลาย สอดคล้องตามประเด็นพิจารณา การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีให
ผู้เรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลายจนสรุปความรูไดดวยตนเองและสามารถน าไปใชในสถาน
การณตางๆ ไดอยางด ีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการไตรตรอง เนนการพัฒนาทักษะในการคิด 
วินิจฉัยและไตรตรองกอนท่ีจะตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ ครูมีการใข้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ภายใน ภายนอก สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูด าเนินการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาตรงตามความสามารถและความถนัด จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มความสามารถ และส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เพื่อน าผลการประเมินไป
พัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยน าผลการประเมินไปใชเปน 
ขอมูลในการปรับปรุง แกไข สงเสริมการเรียนรแูละพัฒนาการของผูเรียนโดยตรง ส่งผลใหก้ารจัด
กระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

ล าดับที่ เกณฑ์พิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
94.20 ดีเลิศ 

2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

91.71 ดีเลิศ 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     94.97 ดีเลิศ 
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
97.33 

ดีเลิศ 

5 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

100 ดีเลิศ 

 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

จุดเด่น 
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 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ผลสะท้อนคุณภาพผู้เรียน ด้วยผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 

70.34 มีผลคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผลการจัดสอบ Nation Test:NT คะแนนเต็มด้าน

การคิดค านวณ จ านวน 2 คน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผู้เรียนมี

ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและการคิดค านวณ สืบเนื่องจาก

การส่งเสริมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน เขียน สื่อสาร 

คิดค านวณ) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง และเหรียญ

เงิน จากการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมบน

พ้ืนฐานการเรียนรู้แบบ PROJECT BASED LEARNING (PBL) ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา แสวงหาความรู้และ

ความจริงอย่างมีเหตุผล    ได้ท าการทดลอง พิสูจน์ สิ่งต่างๆ รู้จักวางแผน ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม 

ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดและประเมินตนเอง ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน

ระดับประเทศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot Asia 2018 จาก

ประเทศฮ่องกง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากกิจกรรมพ่ีสอนน้องโดยการสร้างสื่อ 

กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม Paint ผลงานด้านดนตรีจาก Garageband เป็นการใช้ Application บน iPad 

ออกแบบผลงานจากสื่อเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จากกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ผู้เรียนได้ฝึก

ปฏิบัติในการค้นคว้าหาความรู้ อาชีพในฝัน และ My Idol ของตนเอง มีคุณธรรม คุณลักษณะและค่านิยม

ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ส่งเสริมผู้เรียนด้วยโครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการวิถีธรรมน าชีวิต ท าให้

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม  ส่งเสริมความภูมิใจท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น 

กิจกรรมวันลอยกระทง ถวายเทียนจ าน าพรรษา ประกวดมารยาทไทย ประกวดพานไหว้ครู เป็นต้น ท าให้

ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ส่งเสริมการเป็น

ผู้น า โดยการจัดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม, Leadership at Bhutanและค่ายผู้น าจิตอาสา เพ่ือส่งเสริม

การยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกท้ังยังส่งเสริม 

สุขภาวะทางร่างกายตามเกณฑ์อนามัย ผลการทดสอบสอบสมรรถภาพและโครงการ Sport for 

Unity      ท าให้ผู้เรียนได้มีการรักษาสุขภาพกายอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย กิจกรรมBrain Gym,                      

กิจกรรม Kids Talent  ส่งเสริมด้านสุขภาพจิต ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ให้เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 2560-2562 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ปีการศึกษา 2561 ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระดับ ดีเลิศ 
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน  

 โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน แบงเปน 7 ฝาย ด าเนินการบริหารตามวงจร 

PDCA และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตลอดจนความรวมมือกับ

ชุมชนเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค าปรึกษา ขอเสนอ

แนะ แนวทางการพัฒนา การจัดการคุณภาพการศึกษา ได้แก่ แผนงานประกันคุณภาพภายใน แผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณ และส่งเสริมการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน  มี

การจัดระบบบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ ด าเนินการวางแผนและพัฒนาวิชาการ ที่เนนคุณภาพของ

ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีคุณภาพปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที ่

อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณของ คณะภคินี

เซนตปอล เดอ ชารตร จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นให้ได้ปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย  

สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสราง

จิตส านึกของการท าประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข มี

ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี  มีการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู้ ด าเนินงาน

จากการก าหนดค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ท าการประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

และก ากับติดตามผลของการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ท าให้โรงเรียนได้รับความไว้ว างใจทั้งจาก

ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านการรับรองโรงเรียนมาตรฐานสากลรอบที่สอง ปีการศึกษา 2560 – 2563 

ระดับดีเยี่ยม 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

          จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาพบวา โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามี 

องคประกอบครบถวนและสอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ตอบสนอง 

เปาหมายวิสัยทัศน หรือจุดเนนของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 

ทองถิ่น การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ

สัปดาหละ 1 คาบ และมีการสอนภาษาจีน ส าหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาป ที่ 1 เปด 

โอกาสใหนักเรียน/ผูปกครอง/ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและใหความรวมมือเปนอยางดี เชิญ 
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ผูปกครอง / ชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบงปนความร ูใหแกนักเรียนใน 

ดานตางๆ แกนักเรียน อาทิเชน สอนวิธีการท าดอกไม้ การท าบัญชีเบื้องต้น เป็นต้น และมีการติดตาม 

การใชหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยใชเอกสารแบบติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 

ภาคเรียนละ 1 ครั้งและมีการสรุปผลการใชหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคเรียนและมีการทบทวนหลักสูตร

สถานศึกษาทุกปการศึกษาโดยใชผลสรุปการติดตามการใชหลักสูตร 

จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1. ครูควรสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครูให้การสนับสนุน ส่งเสริมการ

คิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอกมากขึ้น 

          2. โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะการคิดอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิด ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบและมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียน เพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน อย่าง
ต่อเนื่อง  

          3. ฝ่ายวิชาการและหัวหน้างานวัดผล ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรน าผลการ
ทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน แยกตามเนื้อหาสาระ เพ่ือแจ้งให้ครูผู้สอนได้
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือน าแบบทดสอบมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาผลการทดสอบและผลสัมฤทธิ์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 
                      1. โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานของโรงเรียน

ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข้อมูลให้มากข้ึน 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

          1. ฝ่ายวิชาการร่วมกับ 8 กลุ่มสาระฯ ควรพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานของนักเรียน

ในรูปแบบของโครงการ และภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น 

            2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และควรมีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมเพ่ือ 

มีข้อมูลที่สามารถน ามาประเมินผลของการจัดกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. การท า Best Practice 2019 SMART ASCS เป็นผู้น าการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา  

 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการรอบด้าน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 3. การพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใหมีเป็นมืออาชีพ ในการสร้างชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ 

ความต้องการช่วยเหลือ 

 1. ส่งเสริมครูยกระดับผลงานของตนเองด้วยการประกวดสื่อ และแผนการจัดการเรียนรู้ 

 2. การยกระดับครูและนักเรียน ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 

2. สรุปผลการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา   
 
 จากผลการด าเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สรุปผลได้ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดบั

คุณภาพ 

ผลการด าเนิน
ทีได้ (ระดับ/ 

ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ  90.66  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ  87.92 ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ร้อยละ 86  92.47  ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 91  91.07 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 75.34 ดีเลิศ 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 91 94.08 ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 81  82.59 ดีเลิศ 
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6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ 91  91.99 ดีเลิศ 

 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดบั

คุณภาพ 

ผลการด าเนิน
ทีได้ (ระดับ/ 

ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ   93.40  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 91  94.58  ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 91  95.49 ดีเลิศ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 91  92.54 ดีเลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 91  91.01 ดีเลิศ 

 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1  

 จากการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน พบว่า  โรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้เรียนประเด็น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรศึกษา หลักสูตร

กลุ่มสาระ พบเกณฑ์การอ่าน เขียน สื่อสารและคิดค านวณ เกณฑ์การคิดวิเคราะห์ เกณฑ์การประเมิน

รายวิชาบูรณาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาการค านวณ พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ความสามารถด้านเทคโนโลยี รวมถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน แต่ละ

กลุ่มสาระฯ มีการประเมินผลระดับชั้นเรียน ที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา กิจกรรมที่ครูสอนในการประเมินเพ่ือการพัฒนา ผู้สอน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ

ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การแสดงออกในการปฏิบัติผลงาน ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัด

กิจกรรม (แบบนิเทศการสอน) เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไข

ข้อบกพร่องเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ล าดับต่อมาของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การ

ประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค จากการ

ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมินระดับชาติ ONET ส่งผลการ

พัฒนาต่อเนื่องในระยะ 3 ปี ในปี 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การพัฒนานักเรียนมี
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ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางอาชีพ 

รู้จักการวางแผนและด าเนินการจนส าเร็จ มีความสามารถในการวางแผนการท างานตามขั้นตอนที่ก าหนด 

มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ

ท างาน จนงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ การวางแผนการ

ท างาน วิธีการด าเนินงานตามขั้นตอน โดยอ้างอิงใบงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ ใบงานกิจกรรมแนะแนว 

สะท้อนถึงการท างานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด การพัฒนาคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม

และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฎชัดเจนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนได้

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามท่ี

สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจน เน้นการพัฒนาตามปรัชญาของสถานศึกษา “มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ 

มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้” ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมด้านศาสนา ค่ายคุณธรรม และ

สิ่งแวดล้อม เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ การให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ

ในท้องถิ่นความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน การ

ส่งเสริมผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรม

การอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกล และ Sport for unity เป็นต้น การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาอารมณ์ 

สุขภาพจิต การป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่

ถูกต้อง อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางจิตสังคม โรงเรียนได้จัด

ให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดประเภทนักเรียนตามเกณฑ์น้ าหนัก ส่วนสูงของกรมอนามัย เพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

จัดเป็นมาตรการส่งเสริมของโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ

ผู้เรียนที่ดีทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 

 บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน / ผลงานเชิงประจักษ์ 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดค านวณ โดยอ้างอิงเกณฑ์การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก

หลังการสอน แบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ การเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม/

โครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุด สถิติการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน การพัฒนาการอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาไทย ด้วยโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

มีกิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรมประกวดคัดไทย กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว กิจกรรมเปิด
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พจนานุกรมและกิจกรรมอ่านท านองเสนาะ การพัฒนาการอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วย

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Speech Contest กิจกรรม English 

Quiz กิจกรรม Picture Story กิจกรรม Oxford Young Learner กิจกรรม ASCS English Day และ

กิจกรรม English Camp  การพัฒนาการอ่าน งานวิทยบริการ กิจกรรมอ่านดีมีปัญญาและกิจกรรมยอด

นักอ่านแล กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์คิดค านวณ ด้วยโครงการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ มีกิจกรรมเกม 24  กิจกรรม Tangram  กิจกรรม Math Quizและกิจกรรมคิดเร็ว  และมีการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทุกสาระการเรียนรู้ ด้วยแบบทดสอบการอ่าน การเขียนอีกด้วย นอกจากนี้จากการ

ส่งเสริมดังกล่าว ได้ท าการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากภายนอก มีผลรางวัลดังนี้ รางวัล

ชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 โดย

เด็กหญิงณิชารีย์ สุรขะวณิชชากร และรางวัลเหรียญเงิน โดยเด็กหญิงกริษฐา  จ่างแก้ว  นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงณิชา อนุจารีอาภา ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์จากการแข่งขันเพชร

ยอดมงกุฎ ภาษาไทย ครั้งที่ 15  เด็กหญิงธัญนันท์ บุญเกาะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการสอบโครงการประเมิน

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 หรือ TEDET เด็ก

หญิงณิชา อิทธิสันติสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์      จากการแข่งขัน 

ASMO THAI SCIENCE MATHS & ENGLISH COMPETITION 2018 เด็กหญิงอมราภรณ์ ขันสาลี ได้รับ

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.)  เป็นผลสมัฤทธิ์จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนมี

ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม

ตามระดับชั้น  ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของผู้ปกครองและชุมชน  

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยอ้างอิงเกณฑ์การคิดวิเคราะห์ แบบ

สรุปผลรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด แบบสรุปรายงานร้อยละ

ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์

การประเมินความ สามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เอกสารข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

เปรียบเทียบ 3 ปี เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น รวมถึงการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม

สาระ โครงการ Acddemic Walk Rally มีกิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย การเข้าร่วม

โครงการ Sci Pro มีกิจกรรม Junior Science Show กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม 

Science Kids Camp โครงการ ASCS รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
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กิจกรรมโครงงานบูรณาการ กิจกรรมการแข่งขัน K-Bot นานาชาติ โครงการ Perfect Youth กิจกรรม

วาดภาพตามจินตนาการ โครงการ Wisdom  กิจกรรม La Q กิจกรรม La Sagesse News ส่งผลพัฒนา

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ส่งผลถึงกิจกรรมการแข่งขัน K-Bot 

นานาชาติ ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกอบแข่งขันรถเร็ว รองชนะเลิศการประกอบที่ยิงลูก

บอลและยิงบอลระยะไกล รองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทโครงงาน Offsite Open Category 

Creative Build Competition ถึง 3 รางวัล จากการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน

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 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยอ้างอิง

หลักฐานแบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด ผลงาน ชิ้นงาน

ของผู้เรียน แฟ้มสะสมผลงาน ผลงานที่ภาคภูมิใจ เอกสารเกณฑ์การประเมินผลงานโครงงานบูรณาการ

ของผู้เรียน เอกสารการเผยแพร่ผลงาน (โครงงานบูรณาการและK-nex) การส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้

และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานการเรียนรู้แบบ PROJECT BASED LEARNING  

(PBL) โดยสถานศึกษาได้ก าหนดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่ วิชาโครงงานบูรณาการซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนได้

เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้านความรู้พ้ืนฐานโครงงาน ทักษะกระบวน

การทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การใช้จ านวน การจ าแนกประเภท การจัดกระท าและสื่อ

ความหมายข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ส่วนประถมศึกษาตอนปลายจะเรียนรู้ความรู้พ้ืนฐานโครงงาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

การตั้งสมมติฐาน การก าหนดและควบคุมตัวแปร  การทดลอง การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารผลงาน ทางด้านเทคโนโลยีของผู้เรียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดสมรรถนะฯ เทคโนฯ 8 

กลุ่มสาระ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และวิทยาการค านวณ ห้องปฏิบัติการ iMac จัดการเรียน

การสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ จัดระบบ Infrastructure ด้านเทคโนโลยีและระบบ Wi-Fi เพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้กับคุณครูในการจัดการเรียนการสอน โดยครูทุกกลุ่มสาระออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีความเข้าใจในระบบปฏิบัติการ รู้จักการใช้เทคโนโลยี รู้ประโยชน์และโทษในการ

ใช้เทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หน้าที่การท างานของคอมพิวเตอร์ นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้ iPad ในการเรียน นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้และสื่อสารทาง
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อินเทอร์เน็ต รู้จักการวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถน าข้อมูลเหล่านั้น

มาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการใช้ Application และโปรแกรม

ต่างๆ นักเรียนมีการสร้างและน าเสนอผลงานเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีในทุกรายวิชา 

รู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล โรงเรียนยังจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาดังนี้ 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีกิจกรรมพ่ีสอนน้องโดยการสร้างสื่อและกิจกรรมแข่งขันโปรแกรม 

Paint  

 -  พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินสมรรถนะ ผล

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สรุป

และเปรียบเทียบผลการสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนชั้นที่มีการทดสอบ 

ทั้ง 4 กลุ่มสาระ ในปีปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา เอกสารงานทะเบียนและวัดผล และเอกสารฝ่ายวิชาการ 

สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและครู และโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต  

O –Net โดยฝ่ายวิชาการ งานทะเบียน – วัดผล  กิจกรรมพิชิต O –Net ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบระดับชาติ ท าให้ผลคะแนนการสอบระดับชาติปี 2561 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคดิท่ีดีต่องานอาชีพ 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มการงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว พบร่องรอยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน

รู้จักการวางแผนและด าเนินการจนส าเร็จ มีความสามารถในการวางแผนการท างานตามขั้นตอนที่ก าหนด 

มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ

ท างาน จนงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ โดยอ้างอิง 

กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู กิจกรรมแข่งขัน K-Bot นานาชาติ กิจกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างสื่อ 

กิจกรรม La Q กิจกรรมโครงงานบูรณาการ กิจกรรมค่ายผู้น า ASCS Leadership Camp กิจกรรม

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนทางด้าน

ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี รวมถึงพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ

เหมาะสม นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนรู้จัก อาชีพของตระกูลฉัน 

อาชีพในฝัน และMy Idol ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ถึงคุณสมบัติ เจตคติ ทักษะความช านาญ ความรู้

ความสามารถ แนวทางการศึกษาต่อ และแนวทางการพัฒนาในวิชาชีพต่าง ๆ พบร่องรอยงานใบงาน 

เอกสารรายงาน ชิ้นงานจากการการเรียนโครงงานบูรณาการ พบการวางแผนการท างาน วิธีการ
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ด าเนินงานตามขั้นตอน ใบงานกลุ่มสาระการงานอาชีพ ใบงานกิจกรรมแนะแนว สะท้อนถึงการท างาน

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนดสรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (8 ประการ) แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินลูกที่ดี 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  สมุดบันทึกธนาคาความดี แบบบันทึก

คุณลักษณะผู้เรียนที่ปฏิบัติตนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยอ้างอิง โครงการเด็กดีมีคุณธรรม กิจกรรม

เด็กดีศรีคอนแวนต์ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ 

โครงการวิถีธรรมน าชีวิต มีกิจกรรมวันไหว้ครู 2 กิจกรรมกตัญชลี กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพรัชกาลที่  9  กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9   

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ การอบรม

หน้าเสาธงโดยผู้บริหารและครูน านิทานคุณธรรม พระวาจาพระเจ้า ให้ข้อคิดแก่ผู้เรียน การนั่งสมาธิของ

นักเรียน จากนั้นครูประจ าชั้นให้การอบรมคุณธรรมในคาบคุณธรรม  

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย แผนการ

สอนวิชาสังคมศึกษา การเข้าร่วมหรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ โครงการวิถีธรรมน าชีวิต กิจกรรมวันลอยกระทง ให้รู้ความส าคัญของประเพณี

ลอยกระทงและแนวทางในการรักษาประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย กิจกรรมถวาย

เทียนจ าน าพรรษา พัฒนานักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ตั้งแต่อดีต – 

ปัจจุบัน โครงการ Perfect Youth กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู กิจกรมแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ปลูกฝังและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับ

เรื่องประวัติศาสตร์สามารถท าให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมาและช่วยให้เราซึมซับ

และพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองมากข้ึน จนท าให้เรากลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและ

ประเทศชาติ กิจกรรมประกวดคัดไทย กิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว 

กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ กิจกรรมเปิดพจนานุกรม กิจกรรมวันภาษาไทย ซ่ึงภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่

ใช้ในการสื่อสาร เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติที่สืบทอดกันมายาวนาน ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดวาม

เจริญด้านวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์พัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต วิชาเนตรนารี โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม กิจกรรมค่าย

คุณธรรม โครงการSci-Pro โครงการลูกเสือ-เนตรนารี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมสภา
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นักเรียน นักเรียนผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนได้มีการเลือกทีมของตนเองและแสดงศักยภาพของตนเอง

และทีมให้เป็นที่ไว้วางใจของเพ่ือน น้อง พี่ และครู ให้เห็นความตั้งใจในการเข้ามาท างานเพ่ือส่วนรวม 

โรงเรียนได้จัดรูปแบบการเลือกประธานนักเรียนตามรูปแบบการเลือกตั้งนักเรียนและครูทุกคนมีสิทธ์

เลือกอย่างเสรีในแบบแผนที่ก าหนด ผู้ถูกคัดเลือกท าหน้าที่ร่วมกับครูและเพ่ือน พ่ี น้อง มีการประชุมกลุ่ม 

วางแผนและสร้างกิจกรรม เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ประเมินจากบันทึกการประชุม รายงานสรุปผลการด าเนิน

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า กิจกรรม ASCS Leadership กิจกรรม Leadership at 

Bhutan ค่ายผู้น าจิตอาสา พัฒนานักเรียนให้ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์เป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดี นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายผู้น าจิตอาสา โดยการอาสาสมัคร ฝึกการเรียนรู้วิถีชีวิต

ของโรงเรียนน้อง เซนต์โยเซฟแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร พัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ข้อมูล

สารสนเทศ สถิติของสถานศึกษา ได้แด่ การเจ็บป่วยการใช้ห้องพยาบาล สถิติอุบัติเหตุ สถิติการเจ็บป่วย 

ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง สถิติการมาเรียน รายงานผลการตรวจสุขภาพของนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา สรุปผลการบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและมีสมรรถภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรม

พลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบ

บันทึกพฤติกรรม ผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โครงการ Sport for Unity 

กิจกรรมลานสุขสนุกกับกีฬา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงและออก

ก าลังกายสม่ าเสมอ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรม Chair ball’s Day พัฒนาผู้เรียนมีน้ าใจ

นักกีฬา รู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน กิจกรรมกีฬาสี ผู้เรียนมีสุข

นสิัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสม โครงการ Perfect Youth กิจกรรม Brain Gym เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

การออกก าลังกาย รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ กิจกรรม Kids Talent การส่งเสริมให้ผู้เรียน 

มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้าน ดนตรี ร้องเพลง การเคลื่อนไหวประกอบ

เพลง และมีความกล้าอย่างเหมาะสม กิจกรรมเรารักสุขภาพ การส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี น้ าหนักต่ ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน และเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ สมบูรณ์แข็งแรง 

โครงการวีธีธรรมน าชีวิต กิจกรรม Drugs free พัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด รู้จักการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากอันตรายของ 

ยาเสพติด 
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มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดบั

คุณภาพ 

ผลการด าเนิน
ทีได้ (ระดับ/ 

ร้อยละ) 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ  93.59  

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ 91  93.27  ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 91  97.97 ดีเลิศ 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 91  93.67 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ 91  91.37 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 91 93.15 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 91  92.11 ดีเลิศ 

 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2  

 จากการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน พบว่า  โรงเรียนมีการบริหารงาน และด าเนินงาน

ตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรีน มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ และ

รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนต่อคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน เพ่ือน ามาใช้ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละฝ่ายเพ่ือสนับสนุน 

การบริหารจัดการ ที่มีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รับ  

การอบรมในทุกๆ ด้านให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ติดตามในวาระ 
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การประชุมหัวหน้าฝ่ายและประชุมตามกลุ่ม เกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพภายใน จัดเป็น

กระบวนการของการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระบบบริหารจัดการคุณภาพมีความชัดเจน  

มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้

ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารไปยัง

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมวางแผนและด าเนินการให้งานบรรลุเป้าหมาย 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้บริหารให้ค าแนะน า 

ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ก ากับติดตามให้  

การนิเทศภายในด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดานการเรียนร ู โดยเนนผ ูเรียน 

เปนศูนยกลาง และพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาโดยองครวม ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้มีศักยภาพรอบ

ด้าน สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน วัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างเหมาะสม บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ 

ผลการบริหารการจัดการศึกษา  

บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน / ผลงานเชิงประจักษ์ 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการบริหารและการจัดการ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  โดยอ้างอิงแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี/
โครงการ/กิจกรรม รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน/ฝ่าย/ งาน / กลุ่มสาระฯ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน สมุดหมายเหตุรายวัน  
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. ร่องรอยการแก้ไขข้อเสนอแนะของสมศ.รายงานประจ าปีของ
โรงเรียน โครงสร้างการบริหารงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุป
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สารสนเทศ  สรุปผลประเมินความพึงพอใจ  สรุปผลการฝึกอบรม 
แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม ร่องรอยของการขยายผลการฝึกอบรม / พัฒนาตนเอง (PLC) 
หลักสูตรสถานศึกษา การลงนามรับรองหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  สรุปแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม รายงานประเมินคุณภาพภายใน  ระบบประกันคุณภาพกายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 2561 ข้อ 3 
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 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยอ้างอิงโครงสร้างการบริหารงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม  สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สารสนเทศ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ/กิจกรรม รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน / ฝ่าย 
/ งาน /กลุ่มสาระฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจ าปการศึกษา 2561 จ านวน 
3 ครั้ง แบบประเมินความพึงพอใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ค าสั่ง
แต่งตั้งการปฏิบัติงาน  
แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม  สรุปผลการฝึกอบรม แฟ้มสะสมผลงานครู ร่องรอยของ 
การขยายผลการฝึกอบรม/พัฒนาตนเอง  รายงานประจ าปีของโรงเรียน  รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรมของ
โรงเรียน วิดีทัศน์ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน  
  - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการบริหารและการจัดการ การด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงหลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระdารเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน สรุปผลการนิเทศการสอน งานวิจัยครู การจัดรายวิชาเพ่ิมเติม การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีสัดส่วนเวลาเรียน  และจ านวนกิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมี
การส ารวจข้อมูลผู้เรียน  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมที่จัดส่งเสริมให้นักเรียนท า
กิจกรรมด้วยตนเอง  โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและสรุปรายงานผลการ
จัดกิจกรรมทุกภาคเรียน กิจกรรมชุมนุม มีหลากหลาย  สามารถตอบสนองความต้องการความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง แผนการนิเทศที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  มี
แผนงาน กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการบริหารและการจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากรให้ 
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพบันทึกการประชุมฝ่ายฯ โดยอ้างอิงจากเอกสารค าสั่งครูอบรม การประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของครู แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรม ร่องรอยของการ
ขยายผลการฝึกอบรม / พัฒนาตนเอง โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาครู/
บุคลากร รางวัลและหลักฐานอ่ืนๆ การแบ่งปันความรู้ทางวิชาชีพมาใช้พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน พบโครงการพัฒนาบุคลากร โดยฝ่ายบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาจิต กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา กิจกรรมครูจิต
อาสา โดยเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการศึกษา
ให้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่มที่อยู่บนดอยที่ห่างไกลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดผลดีกับครู
และบุคลา กิจกรรม iTeacher กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนของครู กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการ
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ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู ท าให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น กิจกรรมพัฒนาครูยุค 4.0 กิจกรรมเพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเพ่ือส่งเสริมครูอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 60 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ท าให้มีความรู้
ความเข้าในเรื่องที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการตกลงท าความร่วมมือกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จัดเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาครูให้เป็นผู้มีทักษะความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งทันต่อการศึกษายุค  4.0 จัดเป็นความร่วมมือทางวิชาการในการเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษของครู ซึ่งเกิดผลดีกับครูและผู้เรียน 
 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บันทึกการประชุม
ฝ่ายทรัพฯ รายงานประจ าปีของโรงเรียน ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  สถิติอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน สถิติการใช้สื่อ สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน สรุปแผนงานโครงการฝ่าย
ทรัพยากร แผนงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม การมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และอาคารให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน โดยมีการแจ้งบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และอาคารผ่านระบบของโรงเรียนทางเว็ปไซต์ 
(www.ascs.ac.th) โรงเรียนมีการส ารวจสภาพอาคารสถานที่และพัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้อง ปีละ 2 ครั้ง  
 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ บันทึกการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการใช้ iPad สถิติการใช้ สื่อ สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ของผู้เรียน  แผนการวิจัยครู โรงเรียนใช้ระบบเทคโนโลยี ในด้านระบบการบริหาร : บัตรเติมเงิน, การ
สแกนเวลาเรียนของนักเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน : ระบบการวัดและประเมินผล , การทดสอบ
ผ่าน Application บน iPad แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้โรงเรียนมี
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย โดยฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการ
สอน พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เช่น iBook วิชานาฏศิลป์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษา, ภาษาไทย เป็นต้น  และให้
ค าแนะน าครู สร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีด้วย โรงเรียนจัดระบบเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนทันสมัยน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดบั

คุณภาพ 

ผลการด าเนิน
ทีได้ (ระดับ/ 

ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 
คุณภาพ 

http://www.ascs.ac.th/
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับดีเลิศ  95.64  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ร้อยละ 87  94.20  ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 87 91.71 ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 91 94.97 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 86 97.33 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 86 100 ดีเลิศ 

 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3  

 จากการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน พบว่า  ครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับผู้เรียน โดยจัดกระบวนการ

เรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างความคิดรวยอด และปฏิบัติจริง ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพของนักเรียนทั้ง

ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ โดยใช้วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจ ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ปัญหา น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ครูมีการจัดบรรยากาศใน

ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้มากขึ้น ครูผลิตสื่อเทคโนโลยี และ

น าไปใข้ในกระบวนการสอน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน / ผลงานเชิงประจักษ์ 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยอ้างอิง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ แผนงาน/

โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แผนการจัดการ

เรียนรู้ ผลงานนักเรียน สื่อ นวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียน

การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สรุปผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  
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การจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศการเรียน

การสอนของโรงเรียน ซึ่งได้วางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูภาคเรียนละ  

2 ครั้ง  ประกอบด้วยการนิเทศจากเพ่ือนครูเป็นผู้นิเทศ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการนิเทศ

ครูในกลุ่มสาระ ซึ่งครูที่ท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าท าการนิเทศจะให้ค าแนะน าใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยเป็นการนิเทศแบบเพื่อนประเมินเพ่ือน ซึ่งให้เพ่ือนครู

ประเมินการสอนแบบกัลยาณมิตร  ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีการรับฟัง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น หลังจากนั้นจึงน า

ผลการนิเทศการเรียนการสอนทั้ง 2 ภาคเรียนมาสรุป เพื่อรายงานผลการนิเทศการเรียนการสอนให้

ผู้อ านวยการทราบ 
 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยอ้างอิงทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี

ทางการศึกษา ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานวิจัยใน

ชั้นเรียน แบบบันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยี ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดจากการใช้บริการห้องสมุด รายงาน

ประจ าปีของโรงเรียน  

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยอ้างอิงเอกสารการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้น

เรียน แผนการสอนแผนงานบุคลากร แบบบันทึกการสอน แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารการ

จัดการศึกษา แบบบันทึกการนิเทศการสอน สรุปผลการนิเทศและการน าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดยอ้างอิงเอกสาร

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ปพ6 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ แผนงานทะเบียน

วัดผล รายงานวิจัยครูการคัดกรองและจ าแนกนักเรียนตามสภาพจริง แบบรายงานผลการเรียน แผนงาน

นิเทศ แผนงานการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการ การส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการน าผล

จากการศึกษาวิจัยมาศึกษา แผนงานทะเบียนและวัดผล 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดย

อ้างอิงเอกสาร SDQ ระเบียนสะสม ปพ.8 ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้เห็นแนวทางการพัฒนาของ



114 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชญัคอนแวนต์ สลีม ปีการศึกษา 2561 
 

นักเรียนตามวัย  ทั้งทางด้านการเรียน  พฤติกรรม  การอยู่ร่วมกัน และแนวความคิดของนักเรียนในการมี

ทักษะและคุณภาพชีวิต  การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน  ครู  ความภาคภูมิใจในตนเอง  ผลงานหรือ

ความส าเร็จของนักเรียน  แนวทางในการวางแผนชีวิตเพ่ือการศึกษาและอาชีพต่อไปในอนาคต ปพ.6 

สมุดรายงานประจ าตัวของนักเรียน  ส่งผลให้เห็นถึงแนวทางในการเรียนของนักเรียน  ความถนัด  

ความสามารถ  พฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือน คุณครู การดูแลสุขภาพตามวัย  และแนวทางในการ

ดูแลนักเรียน  ระหว่างครูและผู้ปกครอง  สามารถช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียน ส่งผลให้เห็นถึงแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน  

การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยตามวัย  การให้ความส าคัญในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี  รวมถึง

การเป็นที่ปรึกษาทางการดูแลสุขภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม และแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน

ภายในห้องเรียน ซึ่งเป็นการรายงานผลพฤติกรรมที่ดี และพฤติกรรมที่ต้องให้ค าแนะน าหรือแก้ไขปัญหา

ให้กับนักเรียนในกรณีที่มีท้ังทางด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 

 

3. ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  
   ปีการศึกษา 2561   
 

จากแบบประเมินฯ 156 ชุด ส ารวจจาก ผู้ปกครอง นักเรียน และครู มีระดับคุณภาพ น้อยที่สุด 
น้อย ปานกลาง มาก และ มากท่ีสุด ซ่ึงมีผลการประเมินดังนี้  

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย คุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพนักเรียน
ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และคิดค านวณ 

27 96 34 0 0 79.11 3.96 มาก 

2 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพนักเรียน 
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
ไตรต่รอง อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

26 74 50 6 0 75.38 3.77 มาก 

3 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพนักเรียน ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน หรือ 
นวัตกรรมทีเ่หมาะสมกับวยั เช่น การ
ท าโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ การ

50 74 32 0 0 82.31 4.12 มาก 
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เรียนการสอนบูรณาการ กิจกรรมวัน
วิชาการ เป็นต้น 

4 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพนักเรียน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งหลากหลาย 

46 78 29 0 0 82.22 4.11 มาก 

5 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพนักเรียน 
ตามความถนดัความสนใจของผู้เรยีน
หลากหลายชนิด ครอบคลุมด้าน
วิชาการ กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
ด้วยความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
กระบวนการต่างๆ 

25 77 51 0 0 76.60 3.83 มาก 

6 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพนักเรียนให้มี
เจตคติทีด่ีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงข้ึน 

40 75 38 3 0 79.49 3.97 มาก 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย คุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพ

นักเรียนให้มีพฤติกรรมเป็น
ผู้มีคณุธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฏกติกา อันดีของ
สังคม 

59 74 19 2 2 83.85 4.19 มาก 

2 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพ
นักเรียน เห็นคณุค่าของความ
เป็นไทย มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 

38 79 33 3 1 79.48 3.97 มาก 

3 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพ
นักเรียน ให้รู้จักยอมรับและ
สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
กิจกรรมเนตรนารี การท างาน
กลุ่ม 

49 80 25 2 1 82.17 4.11 มาก 
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4 โรงเรียนส่งเสริมคณุภาพ
นักเรียน ให้มสีุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 

33 88 32 2 1 79.23 3.96 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย คุณภาพ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1 โรงเรียนก าหนดวสิัยทัศน์ พันธ

กิจและเปา้หมาย สอดคล้องตาม
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
การศึกษาปัจจุบัน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

38 77 35 4 1 78.97 3.95 มาก 

2 ระบบบรหิารจดัการ ช้ีแจ้ง
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 หลักสตูรสถานศึกษา 

30 77 44 3 2 76.67 3.83 มาก 
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ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 คุณภาพครูด้านการเรียนการสอน 32 74 43 4 2 75.80 3.79 มาก 

5 โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมสวยงาม 
สะอาด และมีบรรยากาศแห่ง
การเรยีนรู ้

26 62 56 10 3 72.48 3.62 มาก 

6 การน าสื่อ/เทคโนโลยี มาใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ของนักเรียน 

48 72 32 3 1 80.38 4.02 มาก 

 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย คุณภาพ มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ครูจัดการเรยีนการสอนผ่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การ
จัดท าโครงงาน กิจกรรมวัน
วิชาการ การน าเสนอผลงาน 

39 79 34 4 0 79.62 3.98 มาก 

2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและส่งเสริม
นักเรียนมสี่วนร่วม เช่น การ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต็, 
การใช้ iPad, การใช้ Apple TV 

64 64 25 5 0 84.20 4.21 มาก 

3 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ท าให้นักเรียนมีความสุขท่ีจะ
เรียนรู ้

20 73 74 11 4 70.33 3.52 มาก 

4 ครูสามารถวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างหลาก 
หลายและครอบคลมุการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 

28 71 50 5 2 75.13 3.76 มาก 

5 ครูมีการพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง เพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

30 68 41 14 2 74.19 3.71 มาก 
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เช่น การประชุมผู้ปกครองประจ า
ภาคเรยีนและผู้ปกครองเครือข่าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ 

ส่งเสริมความรู้ความถนัดของ
ผู้เรียนด้านวิชาการ และให้
ความส าคัญกับการให้รางวัล 
หรือชื่นชมนักเรียนที่สร้าง
ชื่อเสียงแก่โรงเรียนในทุก
ระดับชั้นให้มากข้ึน 

โรงเรียนควรมีช่องทางให้ผู้ปกครอง
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

โรงเรียนควรช่วยเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดไปแข่งขันด้านวิชาการ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างข่ือเสียงให้กับ รร. 



 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
 
 

สรุปภาพรวม : ระดับพันธกิจ ปีการศึกษา 2561 

ประเด็นพิจารณา พัทธกิจ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 
ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. คุณภาพผู้เรียน 1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
คุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

91 93.30  - 

2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 86 89.35  - 

3. กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
88 93.38  - 

2. กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ  91 93.81  - 
5.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 91 93.26  - 

4.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 6.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (พ.5/ป.6) 91 95.30  - 

มาตรการส่งเสริม 7.โรงเรียนมีมาตรฐานการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (พ6/ป7) 91 91.65  - 
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สรุปรายละเอียด : ระดับพันธกิจ 

พัทธกิจ เป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามคุณค่าพระวรสาร และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณค่า
พระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ1/ป1) 

91 93.30  - 

2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูงขึ้น 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง (พ.2/ป.2) 86 89.35  - 

3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

3. ครจูัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (พ3/ป3) 88 93.38  - 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ
และก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ  

4.ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.4/ป.4) 91 93.81  - 

5.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 

5.โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ  
(พ.5/ป.5) 

91 93.26  - 

6.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (พ.5/ป.6) 91 95.30  - 
6.ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 7.โรงเรียนมีมาตรฐานการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (พ6/ป7) 91 91.65  - 
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สรุปรายละเอียด : ระดับเป้าหมาย 

เป้าหมาย กลยุทธ์ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ1/ป1) 

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่คุณค่าพระวรสาร และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ1/ป1/ย1) 

91 93.30  - 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง (พ.2/ป.2) 
2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น  
(พ2/ป2/ย2) 

86 89.35  - 

3. ครจูัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
(พ3/ป3) 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 (พ3/ป3/ย3) 

88 93.38  - 

4.ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐาน
วิชาชีพ (พ.4/ป.4) 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตาม
มาตรฐานสากล (พ4/ป4/ย4) 

91 93.81  - 

5.โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและ
เป็นระบบ (พ.5/ป.5) 

5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
และเป็นระบบ (พ5/ป5/ย5) 

91 93.26  - 

6.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
(พ.5/ป.6) 

6. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล (พ5/ป6/ย6) 91 95.30  - 

7.โรงเรียนมีมาตรฐานการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (พ6/ป7) 

7.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน (พ6/ป7/ย7) 

91 91.65  - 
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สรุปรายละเอียด : ระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีคุณค่า
พระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ1/ป1/ย1) 

1.เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์
ตามที่โรงเรียนก าหนด(1.2) 

91 93.30  - 

เฉลี่ย 91 93.30  - 

2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูงขึ้น (พ2/ป2/ย2) 

1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 86 89.35  - 
เฉลี่ย 86 89.35  - 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
(พ3/ป3/ย3) 

1.เพื่อให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 87 91.27  - 
2. เพื่อให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชมุชนและ

ท้องถิ่น 
91 91.93  - 

3.เพื่อให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบและประสทิธิภาพ 
86 96.93  - 

เฉลี่ย 88 93.38  - 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและ
ก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล (พ4/ป4/ย4) 

1.เพื่อให้ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ 91 93.81  - 
เฉลี่ย 91 93.81  - 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5/ป5/ย5) 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพนัธกิจที่ชัดเจน 91 92.64  - 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 

91 94.09  - 

3.เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

91 94.75  - 

4.เพื่อให้โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

91 91.57  - 

เฉลี่ย 91 93.26  - 

6. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล (พ5/ป6/ย6) 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

91 95.30  - 

เฉลี่ย 91 95.30  - 
7.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
(พ6/ป7/ย7) 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

91 91.65  - 

เฉลี่ย 91 91.65  - 
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สรุปรายละเอียด : ระดับวัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามทีโ่รงเรียนก าหนด(1.2) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตสังคม และจติส านึกที่โรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจน โดยไมข่ัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม(1.2.1) 

91 93.33  - 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเปน็รูปธรรม(1.2.1) 

91 91.35  - 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเปน็ไทยและ
เห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิต ประจ าวนั(1.2.2) 

91 93.71  - 

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษย
สัมพันธ์ดี(1.2.3) 

91 92.85  - 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง(1.2.4) 91 92.90  - 
6. ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจติให้ดีอยู่เสมอ(1.2.3) 91 93.31  - 
7. ร้อยละของผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม
เหงรังแก(1.2.4) 

91 96.10  - 

8. ร้อยละของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งทีไ่ม่ถูกต้อง และอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสงัคม (1.2.4) 

91 92.82  - 

เฉลี่ย 91 93.30  - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ ระดับความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ตั้งไว้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม

ตามระดับชั้น (1.1.1) 86 91.94  - 

2.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดบัชั้น (1.1.1) 86 91.71  - 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสม
ตามระดับชั้น (1.1.1) 

91 91.32  - 

4.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม (1.1.2) 

91 92.11  - 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ (1.1.3) 91 94.10  - 

6.ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพืน้ฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะตา่งๆ ตามหลักสูตรอย่างเปน็รูปธรรม
และต่อเนื่อง (1.1.4) 

81 86.60  - 

7. ร้อยละของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมพีฒันาการ
สูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย (1.1.5) 

67 70.34  - 

8. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ   เจตคติที่ดี พร้อมทีจ่ะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นทีสู่งขึ้น หรอืมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วง
วัย (1.1.6) 

91 96.70  - 

เฉลี่ย 86 89.35  - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. เพื่อให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

สร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหา
สาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ (3.1) 

82 89.93  - 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีโอกาสเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิด ได้

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ

น าไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (3.1) 

87 92.84  - 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง

ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ

เทคโนโลยดี้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง (3.1) 

87 90.87  - 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้
และทักษะดา้นตา่งๆ (3.1) 

87 91.81  - 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (3.1) 

91 91.75  - 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวน 
การวิจัยอย่างเป็นรปูธรรมและตอ่เนื่อง (3.1) 

87 90.44  - 

เฉลี่ย 87 91.27  - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
2. เพื่อให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึด

โยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถิ่น 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน(3.2)  

91 92.38 
 - 

2. ร้อยละของชุมชนที่มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเปน็รูปธรรมและต่อเนื่อง(3.2) 

91 91.47 
 - 

เฉลี่ย 91 91.93  - 
3.เพื่อให้ครูมีการตรวจสอบและประเมิน

ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

แลประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการประเมินจากสภาพจริง (3.3) 86 96.59  - 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินอย่างมีขัน้ตอนและเปน็
ระบบ (3.3) 

86 96.59  - 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการวัดและประเมนิผลดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน(3.3) 

86 100  - 

4.ร้อยละของนักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่มีส่วนร่วมในการวดัและ
ประเมินผล (3.3) 

86 96.59  - 

5.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับและผู้เรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง
(3.3) 

86 94.89  - 

เฉลี่ย 86 96.93  - 
1.เพื่อให้ครูและบุคลากรมีศักยภาพและ
ก้าวหน้าตามมาตรฐานวชิาชีพ 

1.ร้อยละของครูและบุคลากรทีผ่่านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุรุสภา(2.2) 

91 93.77  - 

2.ร้อยละของครูและบุคลากรทีผ่่านมาตรฐานการปฏบิัติงานของคุรุสภา (2.2) 91 92.50  - 
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3.ร้อยละของครูและบุคลากรทีผ่่านมาตรฐานการปฏบิัติตน(จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ) ของคุรุสภา(2.2) 

91 95.17  - 

เฉลี่ย 91 93.81  - 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. เพื่อให้โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 

1.ร้อยละการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน(2.1) 

91 92.64  - 

เฉลี่ย 91 92.64  - 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนและด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ  
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความ
เหมาะสม 

1. ร้อยละของการด าเนินงานบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นระบบ
และมีประสิทธิผล(2.1) 

91 93.11  - 

2.ร้อยละของแผนการด าเนินงานพัฒนาวชิาการเนน้คุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเปา้หมายทุกคนและด าเนนิงานอย่างเปน็รูปธรรม (2.2.1) 

91 94.56  - 

3.ร้อยละของครูและบุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพมี
ความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง(2.2.2) 

91 96.67  - 

4.ร้อยละของครู บุคลากรและนกัเรียนได้รับการมอบขวัญและก าลังใจจาก
โรงเรียน(2.2.2) 

91 93.69  - 

5.ร้อยละของการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ ใชไ้ด้และด าเนนิการอย่างเปน็ระบบ(2.2.3) 

91 95.25  - 

6.ร้อยละของ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมดี และกระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุกกลุ่ม เป้าหมาย (2.2.4) 91 93.09  - 
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7.ร้อยละของการจัดบริการสื่อและบริการเทคโนโลยีมีความเหมาะสม(2.2.4) 91 92.29  - 
เฉลี่ย 91 94.09  - 

 

 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 

ตั้งไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 
3.เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

1.ร้อยละของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการมีส่วน
ร่วม และมีเครือข่ายความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน(2.3) 

91 94.75  - 

เฉลี่ย 91 94.75  - 
4.เพื่อให้โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

1.ร้อยละของการก ากับ  ติดตามและประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีสว่นร่วม(2.4) 

91 91.57  - 

เฉลี่ย 91 91.57  - 
1.เพื่อให้โรงเรียนมีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

1.ร้อยละของโรงเรียนจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรปูธรรมมี
ขั้นตอนอย่างชดัเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ(4.1) 

91 95.50  - 

2.ร้อยละของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวาง
ระบบและด าเนนิงานประกันคณุภาพภายในของโรง เรียนเปน็
อย่างดี(4.1) 

91 95.50  - 
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3.ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน  /ท้องถิ่นและผู้มีสว่นเก่ียวข้องมี ความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสงู 

91 94.91  - 

เฉลี่ย 91 95.30  - 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม(1.1.2) 

91 91.65  - 

เฉลี่ย 91 91.65  - 
สรุปภาพรวม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1         ด้านคุณภาพผู้เรียน 
พันธกิจ 1        : พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด (พ.1) 
เป้าหมายที่ 1   : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด (พ.1,ป.1) 
สรุปกลยุทธ์ 1 : ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด (พ.1,ป.1,ย.1) 
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจติส านึกที่
โรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจน 

1.แผนงาน
อภิบาลและแพร่
ธรรม 
2.แผนงาน
ปกครอง 

1.โครงการฟื้นฟูชีวิตจิตศิษย์
พระคริสตร ์

    
-ฝ่าย
อภิบาล
และแพร่
ธรรม 

7 โครงการ 
26 กิจกรรม 

กิจกรรมฟื้นฟจูิตใจนักเรียนคาทอลกิ ป.
4-ป.6 

91 94.22  - 
กิจกรรมฟื้นฟจูิตใจนักเรียนคาทอลกิ ป.
1-ป.3 

91 95.62  - 
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คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
โรงเรียนก าหนด
(1.2) 

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม(1.2.1) 

3.แผนงาน
กิจกรรม
นักเรียน 
 

กิจกรรมฟื้นฟจูิตใจนักเรียนรับศีลศักดิ์
สิทธ ิ 91 93.58  - -ฝ่าย

กิจการ
นักเรียน 

2.โครงการร่วมใจในพิธีกรรม     
กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในโอกาสต่าง ๆ 

91 96.69   

 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
โรงเรียนก าหนด
(1.2) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจติส านึกที่
โรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจน 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม(1.2.1) 

1.แผนงาน
อภิบาลและแพร่
ธรรม 
2.แผนงาน
ปกครอง 
3.แผนงาน
กิจกรรม
นักเรียน 

 

3.โครงการสร้างศิษย์พระคริสต์       
-กิจกรรมรักพระคมัภีร ์ 91 91.23  - 
-กิจกรรมค่ายพระคมัภรี ์ 91 93.56  - 
-กิจกรรมแข่งขันตอบค าถามพระคัมภีร ์ 91 93.00   
-กิจกรรมชุมนุมยุวธรรมทูต 91 92.66  - 

-กิจกรรมค่ายผู้น ายุวธรรมทูต 91 93.50  - 
-กิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ 
โชเวต ์

91 94.56  - 

-กิจกรรม Care and Share 91 95.30  - 
4.โครงการ Tell the World 
of God Love  

    

-กิจกรรมสัปดาห์พระคมัภีร ์ 91 92.08  - 
-กิจกรรม Bible Activities 91 95.20  - 
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5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม-กิจกรรมทีวีคณุธรรม 

91 91.24  - 

6. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม     
-กิจกรรมเด็กดีศรีคอนแวนต ์ 91 92.45  - 

-กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 91 91.85  - 
-กิจกรรมธนาคารความด ี 91 92.68  - 

-กิจกรรมโรงเรยีนน่าอยู ่ 91 91.83  - 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

   7. โครงการวิถีธรรมน าชีวิต       

-กิจกรรมวันไหว้ครู 91 92.75  - 
-กิจกรรมกตัญชลี 91 94.35  - 
-กิจกรรมเทิดพระเกียรติวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
รัชกาลที่ 9 

91 94.14  - 

-กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนาง
เจ้าพระบรมราชินนีาถ ในรัชกาลที่ 9 

91 92.17  - 
-กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 91 91.17  - 

-กิจกรรมวันเด็ก 91 94.13  - 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 91 92.74  - 
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-กิจกรรมอ าลาครเูกษียณและนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

91 93.87  - 

เฉลี่ยตัวช้ีวัด 91 93.33  -   
 

 

 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
โรงเรียนก าหนด
(1.2) 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม(1.2.1) 

แผนงานอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการใส่ใจสิง่แวดล้อม     

ฝาย
ทรัพยากร 

1 โครงการ 
4 กิจกรรม -กิจกรรมสายตรวจพลังงาน 91 91.60  - 

-กิจกรรมห้องเรียนสบายตา 91 91.20  - 
-กิจกรรม ASCS ร่วมใจประหยัดน้ า
ประหยัดไฟ 

91 91.40  - 
-กิจกรรมจดัการขยะ 91 91.20  - 

เฉลี่ยตัวชี้วัด  91 91.35  - 
3. ร้อยละของผู้เรียนมคีวาม
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทยและเห็นคณุค่าเกีย่วกับภูมิ
ปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิต ประจ าวัน(1.2.2) 

1.แผนงานกจิกรรม
นักเรียน 
2.แผนงานพัฒนา
หลักสูตร 
3.แผนงานการจัดการ
เรียนการสอน 

1.โครงการวิถีธรรมน าชีวิต     ฝ่าย
กิจการ 
นักเรียน 

3 โครงการ  
11 กิจกรรม  -กิจกรรมวันลอยกระทง 91 91.31  - 

-กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา 91 96.35  - 
2.โครงการ Perfect Youth 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

91 99.71  - 
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3.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ     
-กิจกรรมประกวดพานไหว้คร ู 91 91.74  - 
-กิจกรรมแข่งตอบปัญหาประวัติศาสตร์ 91 98.06  - 
-กิจกรรมประกวดคัดไทย 91 91.80  - 
-กิจกรรมประกวดเรียงความ 91 94.49  - 
-กิจกรรมประกวดอ่านรอ้ยแกว้ 91 93.21  - 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
โรงเรียนก าหนด
(1.2) 

3. ร้อยละของผู้เรียนมคีวาม
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทยและเห็นคณุค่าเกีย่วกับภูมิ
ปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิต ประจ าวัน(1.2.2) 

 -กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ 91 91.06  - 

 

 
-กิจกรรมเปิดพจนานุกรม 91 91.57  - 
-กิจกรรมวนัภาษาไทย 91 91.47  - 

เฉลี่ยตัวชี้วัด 91 93.71  - 

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
มีมนุษยสัมพนัธ์ดี(1.2.3) 

1.แผนงานส่งเสริ
คุณธรรมจริยธรรม
2. แผนงานพัฒนา
หลักสตูร 
3. แผนงานการ
จัดการเรียนการ
สอน 
4. แผนงาน
กิจกรรมนักเรียน 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

    ฝ่ายอภิบาล 5 โครงการ 
10 กิจกรรม 

-กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม 91 92.23  -  

-กิจกรรมค่ายคุณธรรม 91 91.60  -  

2.โครงการ Sci-Pro 
กิจกรรม Science Kids Camp 

91 92.60  - ฝ่ายวิชาการ 

3.โครงการลูกเสือ-เนตรนาร ี     ฝ่ายกิจการ 

- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิ 91 92.72  -  
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- วันวชิราวุธ 91 91.17  -  
- กิจกรรมการฝกึอบรมการอยู่ค่ายพัก
แรมและเดินทางไกล 91 94.43  -  

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมสภานักเรียน 91 92.80  - ฝ่ายกิจการ 

 

 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามที่
โรงเรียนก าหนด
(1.2) 

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
มีมนุษยสัมพนัธ์ดี(1.2.3) 

1.แผนงานส่งเสริ
คุณธรรมจริยธรรม2. 
แผนงานพัฒนา
หลักสูตร 
3. แผนงานการ
จัดการเรียนการสอน 
4. แผนงานกิจกรรม
นักเรียน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้น า 

    

ฝ่ายกิจการ 

 

- กิจกรรม ASCS Leadership 91 92.50  - 
-กิจกรรม Leadership at Bhutan 91 93.07  - 
- ค่ายผู้น าจิตอาสา 91 95.40  - 

เฉลี่ยตัวชี้วัด 91 92.85  -   
5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง(1.2.4) 

1.แผนงานพัฒนา
หลักสูตร 
2.แผนงานการ
จัดการเรียนการ
สอน 

1.โครงการ Sport for Unity     
ฝ่ายวิชาการ 

2 โครงการ 
3 กิจกรรม -กิจกรรมลานสุขสนุกกับกีฬา 91 95.17  - 

-กิจกรรม Chair Ball’s Day 91 92.44  - 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
-กิจกรรมกีฬาสี 91 91.08  - ฝ่ายกิจการ 
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3.แผนงานกิจกรรม
นักเรียน เฉลี่ยตัวชี้วัด 91 92.90  -   

6. ร้อยละของผู้เรียนรักษา
อารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ(1.2.3) 

1.แผนงานแนะ
แนว 

1.โครงการ Perfect Youth     ฝ่ายวิชาการ 2 โครงการ 
3 กิจกรรม -กิจกรรม Brain Gym 91 93.13  -  

-กิจกรรม Kids Talent 91 94.33  -  

-กิจกรรมเรารักสุขภาพ 91 94.50  -  

2.โครงการแบ่งปันความสุข 91 91.26  - ฝ่ายกิจการ 
เฉลี่ยตัวชี้วัด 91 93.31  -  

3 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามที่
โรงเรียนก าหนด
(1.2) 

7. ร้อยละของผู้เรียนรู้และมี
วิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหงรังแก(1.2.4) 

1.แผนงาน
กิจกรรมนักเรียน  
2.แผนงาน
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

1.โครงการวิถีธรรมน าชีวิต 
-กิจกรรม Drugs Free 91 95.83  - ฝ่ายกิจการ 2 โครงการ 

2 กิจกรรม 
2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
-กิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็ก 

91 96.37  - ฝ่ายอภิบาล 

เฉลี่ยตัวชี้วัด 91 96.10  -  

8.ร้อยละของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อ
การกระท าสิ่งทีไ่ม่ถูกต้อง และอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม(1.2.4) 

1.แผนงาน
ส่งเสริม

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม 91 90.23 -  

ฝ่ายอภิบาล 

2 โครงการ 
3 กิจกรรม 

-กิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงฯ 

91 96.37  - 
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คุณธรรม
จริยธรรม 

2.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 

91 91.85  - ฝ่ายกิจการ 

เฉลี่ยตัวชี้วัด 91 92.82  -  
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 2        : พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น (พ.2) 
เป้าหมายที่ 2   : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง (พ.2/ป.2) 
สรุปกลยุทธ์ 2  : ส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น (พ.2/ป.2/ย.2) 
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายวิชาการ           ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายกิจการนักเรียน  

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้เหมาะ 
สมตามระดับชั้น(1.1.1) 

1.แผนงาน
ทะเบียน
และวัดผล 

1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 86 91.94  - 
ฝ่ายวิชาการ 

1 โครงการ 

เฉลี่ยตัวชี้วัด 86 91.94  - 

2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการสือ่สาร
ทั้งภาษาไทยและ

1. แผนงาน
การ
จัดการ

1.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ     
ฝ่าย

วิชาการ 

4 โครงการ 
15 กิจกรรม -กิจกรรมประกวดเรียงความ 86 95.29  - 

-กิจกรรมประกวดคดัไทย 86 89.60  - 
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ภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม
ระดับชั้น(1.1.1) 

เรียนการ
สอน 

 

-กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว 86 94.06  - 

-กิจกรรมเปดิพจนานุกรม 86 90.82  - 
-กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ 86 90.24  - 
2.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาตา่งประเทศ     
-กิจกรรม Speech Contest 86 93.98  - 
-กิจกรรม English Quiz 86 95.68  - 
-กิจกรรม Picture Story 86 92.37  - 

-กิจกรรม Oxford Young Learner 86 97.99  - 
-กิจกรรม ASCS English Day 86 89.35  - 
-กิจกรรม English Camp 86 95.09  - 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

   3.โครงการส่งเสริมการอ่าน       
-กิจกรรมอ่านดีมีปัญญา 86 91.36  - 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 86 89.32  - 
4.โครงการศูนย์วิทยบริการ     
-กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 86 86.67  - 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 86 87.16  - 

เฉลี่ยตัวช้ีวัด 86 91.71  - 

 3. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในด้านการ

1.งานการ
จัดการ

1.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  

  ฝ่าย
วิชาการ 

1 โครงการ 
4 กิจกรรม 

-กิจกรรมเกม 24 แต้ม 91 91.07  - 
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คิดค านวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น (1.1.1) 

เรียนการ
สอน 

-กิจกรรม Tangram 91 91.47  -  
-กิจกรรม Math Quiz 91 91.55  - 
-กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 91 91.18  - 

เฉลี่ยตัวช้ีวัด 91 91.32  -   
 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

4.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดแบบมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา และน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(1.1.2) 

1.แผนงาน
การจัดการ
เรียนการ
สอน 
(สมรรถนะ
ฯการคิด) 

1.โครงการ Academic Walk 
Rally 

    

ฝ่าย
วิชาการ 

6 โครงการ 
17 กิจกรรม 

-กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 91 91.90  - 
-กิจกรรมวันวิชาการ 91 91.10  - 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 91 91.32  - 
2.โครงการ Sci-Pro     
-กิจกรรม Junior Science Show 91 92.10  - 
-กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 91 91.50  - 
-กิจกรรม Science Kids Camp 91 91.70  - 
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3.โครงการ ASCS รอบรู้นอกรั้ว
คอนแวนต์ 
-กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ 
ป.1-ป.6 91 91.03  - 
4.โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
-กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 91 91.25  - 
-กิจกรรมการแข่งขัน K-bot 
นานาชาต ิ 91 97.78  - 

 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

   5.โครงการ Wisdom 
-กิจกรรม Osmo 91 บุคลากรท่ีมีความช านาญลาออก 

 

 

-กิจกรรม La Sagesse News 91 92.38  - 
-กิจกรรม La Q 91 91.79  - 
6.โครงการ Perfect Youth  
-กิจกรรมวาดภาพตาม
จินตนาการ 

91 91.50  - 

เฉลี่ย 91 92.11  - 
5. ร้อยละของผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

1.โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 91 93.99  - 1 โครงการ 
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การสือ่สารไดอ้ย่างเหมาะสมปลอดภัย
มีประสทิธิภาพ(1.1.3) 

1.แผนงาน
การจัดการ
เรียนการสอน 
(สมรรถนะฯ
เทคโนโลย)ี 

-กิจกรรมพี่สอนน้องโดยการ
สร้างสื่อ 

ฝ่าย
วิชาการ 

2 กิจกรรม 

-กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม 
Paint 91 94.20  - 

เฉลี่ย 90 94.10  - 
6.ร้อยละของผู้เรียนมีความกา้วหน้า
จากพืน้ฐานเดิมในแต่ละปีในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจและทกัษะต่างๆ 
ตามหลักสูตรอย่างเปน็รูปธรรมและ
ต่อเนื่อง(1.1.4) 

1.แผนงาน
ทะเบียนและ
วัดผล 

 

 
 
1..ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

80 86.60  - ฝ่าย
วิชาการ 

1 แผนงาน 
คะแนนนร.ระดับ 3 ขึ้นไป 
สมรรถนะฯ 5 ด้าน 
ผลประเมินการอ่านฯ 

 เฉลี่ย 81 86.60  - 
 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

 7. ร้อยละของค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับ 
ชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรอื
คุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย (1.1.5) 

1.แผนงาน
ทะเบียนและ
วัดผล 

1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
พิชิต O-Net 
 

67 70.34  - ฝ่าย
วิชาการ 

1 โครงการ 

เฉลี่ย 67 70.34  - 

8. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความรู้ ทกัษะ และ   เจตคติ
ที่ดี พรอ้มที่จะศึกษาตอ่ใน
ระดับชั้นที่สูงขึน้ หรอืมวีุฒิ

1.แผนงานแนะ
แนว 

1.การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 91 100  - 

ฝ่าย
กิจการ 

1 แผนงาน 
1 โครงการ 
1 กิจกรรม 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 

แนะแนว 
91 93.39  -  
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ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับ
ช่วงวัย(1.1.6) 

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

เฉลี่ย 91 96.70  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
พันธกิจ 3        : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (พ.3) 
เป้าหมายที่ 3   : โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (พ.3/ป.3) 
สรุปกลยุทธ์ 3  : ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (พ.3/ป.3/ย.3) 
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
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1. เพื่อให้ครู

มีกระบวน 

การจัดการ

เรียนการ

สอนที่สร้าง

ให้ผู้เรียนทุก

คนมีส่วน

ร่วม 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมสี่วนร่วมในการ
วิเคราะหต์นเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมทีส่อดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งระบบ (3.1) 

1.งาน
หลักสตูร
และการ
จัดการเรียน
การสอน 

1.แผนการจัดการเรียนการสอน
โครงงานบูรณาการ 

82 89.88  - 

ฝ่าย
วิชาการ 

1 แผนงาน 
2 โครงการ 
3 กิจกรรม  2.โครงการ Academic Walk Rally 82 89.77  - 

3.โครงการ Sci – Pro     

กิจกรรม Junior Science Show 82 90.90  - 

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์ 82 89.00  - 
กิจกรรม Science Kids Camp 82 90.10  - 

เฉลี่ย 82 89.93  -  
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี(3.1) 

1.งาน
หลักสตูรฯ 
 

1.โครงการ Academic Walk Rally 87 90.88  -  

ฝ่าย
วิชาการ 

6 โครงการ 
11 กิจกรรม 2.โครงการ Sci – Pro 

กิจกรรม Junior Science Show 87 89.30  - 
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์ 87 91.70  - 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1. เพื่อให้ครูมี

กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอนที่สร้างให้

ผู้เรียนทุกคนมี

ส่วนร่วม 

2. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีโอกาสเรียนรู้โดยผา่น
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธกีารเรยีนรู้
ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
(3.1) 

1.งาน
หลักสูตรฯ 
 

กิจกรรม Science Kids Camp 87 90.50  - 

 

 
3.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ภาษาต่างประเทศ 

-กิจกรรม English Camp 87 94.29  - 
4.โครงการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

-กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 87 89.88  - 
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-กิจกรรมการแข่งขัน K-bot 

นานาชาต ิ
87 100  - 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

-กิจกรรมชุมนุม 
87 91.86  - 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

6.โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็น

ผู้น า 

-กิจกรรม ASCS Leadership 

87 92.50  - 

-กิจกรรมสัมผัสชีวิต 87 94.66  - 
-กิจกรรมค่ายผู้น าจิตอาสา 87 95.40  - 
-กิจกรรม Leadership at Bhutan 87 93.07  - 

เฉลี่ย 87 92.84  -  
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. เพื่อให้ครู

มีกระบวน 

การจัดการ

เรียนการ

3. ร้อยละของผูเ้รียนที่ได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและตอ่เนื่อง
(3.1) 

1.งานการ
จัดการเรียน
การสอน 
 

1.โครงการ Academic Walk Rally 87 90.38  - 

ฝ่าย
วิชาการ 

6 โครงการ 
8 กิจกรรม 2.โครงการ Sci – Pro     

กิจกรรม Junior Science Show 87 88.10  - 

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 87 88.90  - 

กิจกรรม Science Kids Camp 87 88.40  - 
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สอนที่สร้าง

ให้ผู้เรียนทุก

คนมีส่วน

ร่วม 

3.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ     

กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 87 90.25  - 

กิจกรรมการแข่งขัน Kbot นานาชาต ิ 87 98.89  - 
4.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ     
กิจกรรม English Camp 87 93.71  - 
5.โครงการส่งเสริมการอ่าน     
กิจกรรมอ่านดีมีปญัญา 87 92.64  - 
กิจกรรมยอดนักอ่าน 87 88.49  - 
6.โครงการศูนยว์ิทยบริการ 87 88.94  - 

เฉลี่ย 87 90.87  - 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้
เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะดา้น
ต่างๆ (3.1) 

1.งาน
หลักสูตร
และฯ  

1.โครงการ Academic Walk Rally 87 88.48  - 
ฝ่าย

วิชาการ 

4 โครงการ 
6 กิจกรรม 2.โครงการ Sci – Pro     

กิจกรรม Junior Science Show 
87 88.80  - 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. เพื่อให้ครู

มีกระบวน 

การจัดการ

เรียนการ

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้
เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะดา้น
ต่างๆ (3.1) 

1.งาน
หลักสูตร
และฯ 

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 87 90.00  - 

 

 
กิจกรรม Science Kids Camp 87 88.70  - 
3.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาต่างประเทศ 

 
   

กิจกรรม English Camp 87 96.00  - 
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สอนที่สร้าง

ให้ผู้เรียนทุก

คนมีส่วน

ร่วม 

4.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ     
กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 87 90.69  - 
กิจกรรมการแข่งขัน Kbot นานาชาต ิ 87 100  - 

เฉลี่ย 87 91.81  - 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพ
แวด-ล้อม สื่อการเรียน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู ้(3.1) 

 1.โครงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม     

ฝ่าย
ทรัพยากร 

1 โครงการ 
4 กิจกรรม กิจกรรมสายตรวจพลังงาน 87 91.80  - 

กิจกรรมห้องเรียนสบายตา 87 91.40  - 
กิจกรรม ASCS ร่วมใจประหยัดพลังงาน 87 91.80  - 
กิจกรรมจัดการขยะ 87 92.00  - 

เฉลี่ย 87 91.75  - 
6. ร้อยละของผูเ้รียนที่ได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวจิัย 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ง (3.1) 

 1.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ     
ฝ่าย

วิชาการ 

1 กิจกรรม 
กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 87 90.44  - 

เฉลี่ย 87 90.44  - 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

2. เพื่อให้ครูมี

การจัดการเรียน

การสอนที่ยึดโยง

กับบริบทของ

1. ร้อยละของผูเ้รียนที่ได้
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูแ้ละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนการสอน(3.2)  

1.งานการ
จัดการเรียน
การสอน 
 

1.โครงการ ASCS รอบรู้ นอกรั้ว
คอนแวนต์ 
กิจกรรมรอบรู้ นอกรั้วคอนแวนต์
ระดับชัน้ป.1-ป.6 

91 92.38  - 

ฝ่าย
วิชาการ 

6 กิจกรรม 

เฉลี่ย 91 92.38  - 
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ชุมชนและ

ท้องถิ่น 

2. ร้อยละของชมุชนที่มีส่วนรว่ม
แสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรมและตอ่เนื่อง(3.2) 

 
 
2. แผนงาน
สัมพันธช์ุมชน 
 

1.โครงการประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

    
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

2 โครงการ 
3 กิจกรรม 

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 91 91.95  - 
กิจกรรมสายสัมพันธ์แบ่งปนัให้ลูก 91 91.28  - 
กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 91 91.37  - 
2.โครงการแบ่งปันความสุข 91 91.26  - 

เฉลี่ย 91 91.47  - 
3.เพื่อให้ครูมีการ

ตรวจสอบและ

ประเมินความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบแล

ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการประเมนิจาก
สภาพจริง (3.3) 

แผนงานการ
จัดการเรียน
การสอน 
แผนงาน
ทะเบียนฯ 
งานนิเทศ 

1.แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
-จัดการสอบและประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 86 100  - 

ฝ่าย
วิชาการ 

3 แผน 
2.แผนงานทะเบยีนวัดผล 
- รายงานผลการสอบและประเมินผลสมัฤทธิ์การเรียน 86 100  - 
3.แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 86 89.77  - 

เฉลี่ย 

86 96.59  - 

 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

3.เพื่อให้ครูมี

การตรวจสอบ

2.ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการตรวจสอบและ
ประเมนิอย่างมขีั้นตอน
และเป็นระบบ (3.3) 

แผนงาน 
การจดัการเรียนการ
สอน 

1.แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
-  จัดการสอบและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 86 100  - ฝ่าย

วิชาการ 

3 แผนงาน 
2.แผนงานทะเบยีนวัดผล- รายงานผลการสอบและประเมนิผล
สัมฤทธิ์การเรียน 

86 100  - 
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และประเมิน

ความรู้ความ

เข้าใจของ

ผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบแล

ประสิทธิภาพ 

แผนงานทะเบียน
และวัดผล 

3.แผนงานนิเทศฯ 86 89.77  - 
เฉลี่ย 86 96.59  - 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการวดัและ
ประเมนิผลด้วยเครื่องมือ
และวิธกีารที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายและการจัดการ
เรียนการสอน(3.3) 

แผนงาน 
การจดัการเรียนการ
สอน 
แผนงานทะเบียน
และวัดผล 

1.แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
-  จัดการสอบและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน 

86 100  - 

ฝ่าย
วิชาการ 

2 แผนงาน  

2.แผนงานทะเบียนวัดผล 
- รายงานผลการสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เรียน 

86 100  - 

เฉลี่ย 86 100  - 
4.ร้อยละของ
นักเรียนและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องที่มี
ส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล 
(3.3) 

แผนงาน 
การจดัการเรียนการ
สอน 
แผนงานทะเบียน
และวัดผล 
แผนนิเทศ 

1.แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
-  จัดการสอบและประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน 

86 100  - 

ฝ่าย
วิชาการ 

3 แผนงาน 

2.แผนงานทะเบียนวัดผล 
- รายงานผลการสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เรียน 

86 100  - 

3.แผนงานนิเทศฯ 86 89.77  - 
เฉลี่ย 86 96.59  - 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

 5.ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับ

แผนงานทะเบียน
และวัดผล 
แผนนิเทศ 

1.แผนงานทะเบียนวัดผล 
- รายงานผลการสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เรียน 

86 100  - 
ฝ่าย

วิชาการ 

2 แผนงาน 
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และผู้เรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง(3.3) 

2.แผนงานนิเทศฯ 86 89.77  - 
เฉลี่ย 86 94.89  -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

พันธกิจ 4        : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.4) 

เป้าหมายที่ 4   : ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.4/ป.4) 

สรุปกลยุทธ์ 4  : ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.4/ป.4/ย.4) 
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ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบุคลากร ผู้รับผิดชอบร่วม  : ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพื่อให้ครู
และบุคลากร
มีศักยภาพ
และก้าวหน้า
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.ร้อยละของครูและบุคลากรทีผ่่าน
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุสภา(2.2) 

แผนงานพัฒนา
บุคลากร 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร     

ฝ่าย
บุคลากร 

1 โครงการ 
4 กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาจติ 91 98.21  - 

กิจกรรมครูจิตอาสา 91 92.50  - 
กิจกรรมพัฒนาครูยุค 4.0 91 92.04  - 
กิจกรรม iTeacher 91 92.33  - 

เฉลี่ย 91 93.77  -  
2.ร้อยละของครูและบุคลากรที่
ผ่านมาตร-ฐานการปฏิบัติงานของ
คุรุสภา(2.2) 

แผนงานพัฒนา
บุคลากร 

1.งานพัฒนาบุคลากร 
แบบประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภา 

91 92.50  - ฝ่าย
บุคลากร 

1 งาน 

เฉลี่ย 91 92.50  - 

3.ร้อยละของครูและบุคลากรทีผ่่าน
มาตรฐานการปฏิบตัิตน
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ของคุรุ
สภา(2.2) 

แผนงานพัฒนา
บุคลากร 

1.งานพัฒนาบุคลากร 
แบบประเมินจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคุรุสภา 

91 95.17  - ฝ่าย
บุคลากร 

1 งาน  

เฉลี่ย 91 95.17  - 

พันธกิจ 5        : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5) 
เป้าหมายที่ 5   : โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5/ป.5) 
สรุปกลยุทธ์ 5  : ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5/ป.5/ย.5) 
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายบริหารจัดการ 
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ผู้รับผิดชอบร่วม   : ทุกฝ่าย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
การก าหนด เป้า- 
หมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีชัดเจน 

1.ร้อยละการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน 
ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน(2.1) 

แผนงาน
บริหารจัดการ 1.งานนโยบายและแผน 91 92.64  - 

ฝ่ายบริหาร
จัดการ 

1 แผน 

เฉลี่ย 91 92.64  - 

2.เพื่อให้โรงเรียนมี
แผนและด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ  
การบริหาร และ 
การจัดการศึกษาท่ีมี
ความเหมาะสม 

1. ร้อยละของการด าเนินงาน
บริหารและจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นระบบและมี
ประสิทธิผล(2.1) 

แผนงาน
บริหารฯ 
แผนงาน
ธุรการ
การเงิน 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 91 93.87  - ฝ่ายบริหาร
จัดการ 

2 แผน 

2.แผนงานธุรการ-การเงิน 91 92.34  - 

งานธุรการ-การเงิน     

งานสรรบรรณ     

เฉลี่ย 91 93.11  - 

2.ร้อยละของแผนการด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทุกคนและด าเนินงานอย่างเป็น 
รูปธรรม(2.2.1) 

แผนงาน 
-พัฒนาฯ 
-การเรียนฯ 
-นิเทศฯ 
-วัดผล  

แผนงานพัฒนาหลักสูตร 91 93.78  - 

ฝ่ายวิชาการ 

6 แผนงาน 

แผนงานการจัดการเรียนการสอน 91 92.50  - 

แผนงานิเทศการเรียนการสอน 91 96.60  - 

แผนงานทะเบียนและวัดผล 91 100  - 

แผนงานวิจัยการเรียนการสอน 91 92.00  - 
 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

 วิจัยฯ แผนงานวิทยบริการ 91 92.50  -   
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2.เพื่อให้โรงเรียนมี
แผนและด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ  
การบริหาร และ 
การจดัการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม 

-วิทยาบริการ เฉลี่ย 91 94.56  - 
3.ร้อยละของครแูละบุคลากรได้รับการพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้
ความสามารถ และทกัษะตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง(2.2.2) 

แผนงาน
สวัสดิการครู 

1.งานสรรหาบุคลากร 91 100  - ฝ่าย
บุคลากร 

 

2 แผนงาน 
2.งานพัฒนาบุคลากร 91 93.33  - 

เฉลี่ย 91 96.67   - 
4.ร้อยละของครู บุคลากรและนักเรียน
ได้รับการมอบขวัญและก าลังใจจาก
โรงเรียน(2.2.2) 

 1.งานสวัสดิการครู 
 

91 93.69  - ฝ่าย
บุคลากร 

 

เฉลี่ย 91 93.69  - 
5.ร้อยละของการบริหารจัดการข้อมลู 
สารสนเทศมีความถกูตอ้ง ครบถ้วน ทนัสมยั 
น าไปประยุกต์ ใช้ได้และด าเนินการอย่างเปน็
ระบบ(2.2.3) 

แผนงาน
สารสนเทศ 
แผนงาน
เทคโนโลย ี

1.งานสารสนเทศ 91 98.50  - ฝ่ายมาตรฐาน 2 แผนงาน 
1 โครงการ 3.งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ

แหล่งการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา 
91 92.00  - 

 
เฉลี่ย 91 95.25  - 

6.ร้อยละของ ความพึงพอใจที่มีผลต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมด ีและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทกุกลุม่ 
เป้าหมาย 
(2.2.4) 

แผนงาน
อาคารฯ 
แผนงาน 
พัสดุฯ 
แผนงาน
บริการฯ 

1.งานอาคารและสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อม 

91 91.07  - 
ฝ่าย

ทรัพยากร 

3 แผนงาน 

2.งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 91 94.63  - 
3.งานบริการและสวัสดิภาพ 91 93.57  - 

เฉลี่ย 91 93.09  -  

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
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2.เพื่อให้โรงเรียนมีแผนและด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ การบริหาร และการจดั
การศกึษาทีม่ีความเหมาะสม 

7.ร้อยละของการจัดบริการ
สื่อและบริการเทคโนโลยีมี
ความเหมาะสม(2.2.4) 

โครงการ
พัฒนาสื่อ
เทคโนโลย ี

1.โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและระบบ
เครือข่าย 

91 92.29  - ฝ่าย
ทรัพยากร 

1 โครงการ 

เฉลี่ย 91 92.29  - 
3.เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

1.ร้อยละของผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจใน
การมีส่วนร่วม และมี
เครือข่ายความร่วมมือใน
การรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน(2.3) 

แผนงาน
บริหาร
จัดการ 

1. งานนโยบายและแผน 
-การจัดบริหารงานแผนและ
นโยบายก ากบัติดตามการ
ด าเนินการและสรุปผล 
 
 

91 
91 
 

91.68 
97.82 

 
 

- 
- 

ฝ่าย
บริหาร
จัดการ 

1 แผนงาน 

เฉลี่ย 
 

91 94.75  - 

4.เพื่อให้โรงเรียนมีการก ากับ 
ติดตาม ประเมนิผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

1.ร้อยละของการก ากับ  
ติดตามและประเมินผล 
การบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมี
ความเหมาะสม ชดัเจน 
และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม(2.4) 

แผนงาน
บริหาร
จัดการ 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 
 

91 91.57  - 

ฝ่าย
บริหาร
จัดการ 

1 แผนงาน 

เฉลี่ย 91 91.57  - 

 
 
 
 



154 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชญัคอนแวนต์ สลีม ปีการศึกษา 2561 
 

 
มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
พันธกิจ 5        : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5) 
เป้าหมายที่ 6   : โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (พ.5/ป.6) 
สรุปกลยุทธ์ 6  : ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (พ.5/ป.6/ย.6) 
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อให้โรงเรียนมี
การใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อ
ยกระดับการจัด
การศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

1.ร้อยละของโรงเรียนจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเปน็
รูปธรรมมีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมี
ความเป็นไปได้ในการปฏบิัติ(4.1) 

แผนงาน
ประกัน
คุณภาพ 

1.งานประกันคุณภาพภายใน 91 92.50  - ฝ่าย
มาตรฐาน
คุณภาพ 

2 แผนงาน 
 2.งานสารสนเทศ 91 98.50  - 

เฉลี่ย 91 95.50  - 

2.ร้อยละของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรง เรียนเป็นอย่างดี(4.1) 

แผนงาน
ประกัน
คุณภาพ 

1.งานประกันคุณภาพภายใน 91 92.50  - ฝ่าย
มาตรฐาน
คุณภาพ 

2 แผนงาน 
 2.งานสารสนเทศ 91 98.50  - 

เฉลี่ย 91 95.50  - 

3.ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  /
ท้องถิ่นและผู้มสี่วนเก่ียวข้องมีความ

แผนงาน
ประกัน
คุณภาพ 

1.งานประกันคุณภาพภายใน 91 97.82  - 
ฝ่าย

มาตรฐาน
คุณภาพ 

2 แผนงาน  

2. งานประชาสัมพันธ ์ 91 91.99  - 
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มั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของโรงเรียนในระดับสูง 

เฉลี่ย 91 94.91  - 

 
มาตรการส่งเสริม 
พันธกิจ 6        : พัฒนาโรงเรียนด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (พ.6) 
เป้าหมายที่ 7      : โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (พ.6/ป.7) 
สรุปกลยุทธ์ 7  : ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (พ.6/ป.7/ย.7) 
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายวิชาการ 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความส าเร็จ 

2559 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1.เพื่อให้โรงเรียนมี
มาตรฐานดีเด่น
ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละ
ความส าเร็จของ
โครงการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม(1.1.2) 

แผนงาน
สิ่งแวดล้อม 

1.โครงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม     

ฝ่าย
ทรัพยากร 

 
-กิจกรรมสายตรวจพลังงาน 91 91.40  -  
-กิจกรรมห้องเรียนสบายตา 91 91.60  -  
-กิจกรรม ASCS ร่วมใจ
ประหยัดน้ าประหยัดไฟ 

91 91.80  - 
 

-กิจกรรมจัดการขยะ 91 91.80  -  
เฉลี่ย 91 91.65  -  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ค าน า 
 

 สารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในยุคปฏิรูป

การศึกษา ตามแนวทางการด าเนินงานสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพ จ าเป็นต้องมีสารสนเทศที่ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัมนาโรงเรียนทุกด้านในปีการศึกษา 2561  

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ได้จัดท าสารสนเทศของโรงเรียนขึ้น เพ่ือใข้เป็นแนวทางการศึกษาของโรงเรียน  

ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน น าไปสู่  

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกั้บปรัญชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาของโรงเรียน 

อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรีน สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และ

สารสนเทศเพ่ือการรายงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ ไปใช้ในการวางแผน 

สนับสนุนการบริหาร การตัดสินใจ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ทีสนใจ ทั้งส่วนของโรงเรียน ชุมชนและ

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่แสดงถึงบริบทของโรงเรียน ตลอดจนผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเป้าหมาย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่วางไว้  

 งานสารสนเทศโรงเรียน ขอขอบคุณผู้อ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานทั้ง 7 ฝ่าย หัวหน้า

งาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล เพ่ือให้เอกสารงานสารสนเทศนี้ถูกต้อง 

ชัดเจนสามารถท าให้สารสนเทศโรงเรีนนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน  

การวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารสนเทศเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์

สูงสุดในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบกลไกล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมต่อไป  

 

 

       งานสารสนเทศ 

              โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
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