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บทที่ 1 

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนวแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้ ดังต่อไปน้ี 
 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 

 1.1 สถานท่ีต้ังของโรงเรียน  

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม รหัสสถานศึกษา 1110100058 ต้ังอยู่เลขท่ี 8 ถนน
ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
 โทรศัพท์ 02-635-0136 , 02-236-4330  โทรสาร 02-635-0139  

 email: ascs@ascs.ac.th    website : www.ascs.ac.th 

 ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เม่ือ 12 พฤษภาคม 2538 เปิดสอนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2562 จํานวนนักเรียน 1,369 คน จํานวนครูและบุคลากร
ของโรงเรียน 80 คน 
  เน้ือท่ีของโรงเรียน 

 โรงเรียนมีเน้ือท่ี  1  ไร่   2  งาน  32 ตารางวา  ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ อาคาร 1  เป็น
อาคาร 4 ช้ัน ส่วนหน่ึงเป็นท่ีพักของพนักงาน  อาคาร 2 เป็นอาคาร 4 ช้ัน และ 5 ช้ัน  ส่วนหน่ึงเป็นท่ีพัก
ของผู้บริหาร มีจํานวนห้องเรียนท้ังหมด 33 ห้อง    

- จํานวนอาคารเรียน/ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการและลานเอนกประสงค์ 

1. จํานวนอาคารเรียน     2 หลัง 
2. จํานวนห้องเรียน           33  ห้อง 
3. รายนามห้องปฏิบัติการดังต่อไปน้ี            

  - 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 
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     4.  ลานเอนกประสงค์  2 ลาน  ได้แก่ ลานช้ัน 1 และลานช้ันดาดฟ้า 
 1.2 เคร่ืองหมายโรงเรียน 

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นโรงเรียนในเครือเซนต์ปอลเดอชาร์ตร  "อัสสัมชัญ"  

เป็นคําย่อมาจากภาษาละตินว่า ASSUMPTIO  BEATAE VIRGINIS  MARIAE หมายถึงการให้เกียรติยก
พระนางพรหมจารีมารีอาสู่สวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีเคร่ืองหมาย
ท่ีสําคัญ  3  รูปลักษณ์ดังน้ี 

ตราของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนแรกที่คณะภคินีเซนต์ปอล 

เดอ ชาร์ตร ได้จัดต้ังข้ึนในเมืองไทย ตราของคณะจึงได้จารึกไว้ เพ่ือให้

ทุกคนได้รู้จักและจดจําไว้ในดวงใจของเยาวชนตั้งแต่แรกเริ่มมาจนทุก

วันน้ี ความหมายของตรามีดังน้ี 

สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่

ตรงกลาง ความหมายของโล่เป็นดังน้ี 

ความหมายของโล่ รวงข้าวตั้งตรงสูงเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซ่ือสัตย์  ความราบเรียบและ
ความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก 

รวงข้าวเขียวสด  คือ การเริ่มต้นของภคินีที่แม้จะเยาว์วัย แต่ทํางานหนักเกินกําลัง เพื่อเป็นการ
พลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ท่ีตกสู่ดิน 

พ้ืนสีทอง  หมายถึง ความสว่างท่ีเจิดจ้า  หลังวันแห่งความมืดมน ท่ีท้องทุ่งท่ีราบโบส 
สีฟ้า   เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก  เธอพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวดสายประคํา

และเลียนแบบพระมารดา 
เดอ ชาร์ตร  เป็นชื่อที่สอง  บอกถึงบ้านแม่  ซึ่งเป็นหัวใจ  และศูนย์รวมเอกภาพของภคินี

ต้ังอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร 
สีแดง   สีแห่งความรัก  สีเลือด เลือดแห่งความตาย  และความกล้าหาญของนักบุญเปา

โล มรณสักขี องค์อุปถัมภ์ของภคินี  ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา  ชูรับความมีชัย 
บทจดหมาย  ที่เปิดอยู่  มีคําจารึกว่า  “จงเป็นทุกอย่างสําหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะผู้รับ

ใช้ของภคินี  ในการนํามนุษย์ให้รอดเพ่ือเทิดพระเกียรติพระเจ้า 

ภาษาฝร่ังเศส 3 คํา  คือ  REGULARITE  (ซื่อสัตย์)SIMPLICITE (ราบเรียบ)  TRAVAIL (การงาน) 

เป็นการเตือนใจให้ยึดถือ  และปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อตรง ราบเรียบ 

และขยันขันแข็งในการทํางาน 
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

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

ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ขณะเดียวกันยังหมายถึง
การรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของ
ครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญ ของนักเรียน 

เส้นประดับเจ็ดกลีบ  แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า  คือ พระดําริ  สติปัญญา  ความคิด
อ่าน  กําลัง ความรู้ ความศรัทธา ความยําเกรง 

โล่  แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้เป็นเคร่ืองปกป้องภัย 
ดาบคม  คือปัญญา ด้ามคือสติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลา  และความไม่ชอบ

ธรรมท้ังหลายและป้องกันตนเองด้วยดาบท่ีอยู่ข้างซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุม
คัมภีรภาพและอย่างองอาจกล้าหาญ 

ใบไม้  แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ทําหน้าที่หายใจใบมะกอกจึงแทนการ
ดํารงชีวิตใน  สันติสุขและเพ่ือสันติสุข 

หนังสือสองเล่ม  แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ  และคุณค่าทางวิชาชีพ  ความสมดุลของ
คุณค่าท้ังสองเปรียบประดุจตะเกียงท่ีเปล่งแสงสว่างนําชีวิตไปถูกทาง 

สัญลักษณ์ดอกลิลล่ี  (Fleur Delis) 

 คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตรได้เลือกดอกลิลล่ีเป็นสัญลักษณ์ของตรา
ประจําโรงเรียน  เพราะดอกลิลลี่มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ซื ่อสัตย์
จงรักภักดีและเที่ยงตรง ดอกลิลล่ี ผุดขึ้นจากดินชูก้านตรงสู่ความไพศาลและ
ความสว่างความงดงามของดอกลิลลี่  สีขาวเป็นที่ชื่นชมเปรียบกับปรัชญาชีวิต
ว่า  เจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการคือ ซื่อตรง เที่ยงตรง มี
ความถ่อมตนสุภาพและหนักแน่นอยู่เป็นเนืองนิตย์ดุจดังแผ่นพื้นพสุธา  มีความ
บริสุทธ์ิเป็นความงามประจําตนและเป็นแบบฉบับแม้ต้นกําเนิดจะอยู่ในที่อับ   
ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่าง   ให้เป็นแบบฉบับท่ีดีงามเป็นท่ีประจักษ์ 
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  เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ก่ิงลอเรลและก่ิงโอลีฟ(มะกอก) ผูกเป็นหรีดด้วยริบบ้ิน 

เครื่องหมายสัญลักษณ์ข้างบนนี้เป็นเครื่องหมายบนปกสมุด
ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มานานนับปี  คงจะตั ้งแต่ก่อต้ัง
โรงเรียนเพราะสมุดเล่มเก่าสุดที่เรามีอยู่คือสมุดที่ใช้บันทึกรายช่ือ
นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในชั้นต่างๆ ของปี 1926 ( 21 ปี หลังการก่อต้ัง
โรงเรียน) เป็นเครื ่องหมายสัญลักษณ์ที ่ให้ความหมายงดงามใน 
การศึกษาของคณะเซอร์    ต้ังแต่เร่ิมมาทําการสอนในโรงเรียนหญิง 

คาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยแห่งนี้  จึงเห็นควรที่จะได้นํามาใช้ใหม่อีกครั้ง  ผลสําเร็จของการศึกษา
จากโรงเรียนน้ี  คือผลสําเร็จของผู้สอน และผู้เรียนท่ีกระทําร่วมกัน  จึงมีก่ิงของไม้สองชนิดผูกรวมกันเป็น
หรีดเดียว  ปลายเปิด  ซ่ึงหมายถึงการต้อนรับทุกคนในสถานศึกษาแห่งน้ี 
 ทั้งลอเรล และโอลีฟ  เป็นพันธ์ไม้ตระกูลไม้ผลัดใบ  เขียวตลอดปี  ใบและผลสกัดเป็นนํ้ามันที่มี
คุณประโยชน์นานัปการ  ผลจากการที่โรงเรียนของเราพยายามเลือกเฟ้น สร้างเสริม  ขัดเกลาให้แก่ศิษย์  
จึงทําให้เรามีศิษย์ท่ีงามด้วยจริยวัตร และมากความรู้ในวงสังคมท้ังอดีตและปัจจุบัน 
ลอเรล 

 เครื่องหมายสัญลักษณ์ลอเรล หรือ Bay leave ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะหรือความสามารถ  
โดยนําไปทําเป็นหรีดปลายเปิด  สวมบนศีรษะผู้มีชัย แม่ทัพชาวโรมันจะได้รับหรีดลอเรล  เมื่อได้ชัยชนะ
จากสงคราม  บางครั้งทําเป็นรูปทรงเกือกม้า  สมัยปัจจุบันบางครั้งก็ทําเป็นวงกลมในภาษาอังกฤษมี
สํานวนที่ใช้  laurel  ในความถึงความสําเร็จหรือการคว้าชัยชนะ มาครอง หรือการประสบความสําเร็จถ้า
เป็นศัพท์พหูพจน์ หมายถึงเกียรติยศ สรรเสริญ  สิริมงคล เช่น                    
- win one’s  laurels , have  to  look  to  one’s  laurels หมายความว่า ระวังไม่ให้เสียตําแหน่งท่ี
ครอบครองไว้ 
- rest on one’s raurels หมายความว่า พอใจแต่ในส่ิงท่ีตนทําไว้ (อาจจะเสียไปได้) เป็นต้น  
-“Laureate” หมายความถึง กวีผู้มีช่ือเสียงสมัยกลาง หรือ อมตกวี 
ต้นกําเนิด    มาจากเอเชียไมเนอร์  ขึ้นทั่วไปในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ตุรกีเป็นประเทศ
ส่งออกท่ีสําคัญท่ีสุด 
 

ต้นกําเนิดการศึกษา  

 ในบางประเทศหรีดลอเรลใช้เป็นเครื่องหมายของผู้สําเร็จปริญญาโท  ทางมหาวิทยาลัยจะมอบ
ให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา กวีผู้มีชื่อเสียงในสมัยกลางมักจะถูกเรียกว่า “poet laureate” บางครั้งรูปของ
กวีผู้น้ันจะสวมมงกุฏลอเรลด้วย 
 บางโรงเรียนในอเมริกานําใบลอเรลมาร้อยเป็นโซ่คล้องคอ  เพื่อแสดงว่าพวกเขาได้อยู่ในช้ัน 
High school หรือบางแห่งผู้ท่ีรับรางวัลยอดเย่ียมประเภทต่างๆ ก็จะได้สวมหรีด ลอเรลเป็นเคร่ืองหมาย 
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โอลีฟ(มะกอก) 

 เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ ใบมะกอกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ สิริมงคล อํานาจ  
ความบริสุทธ์ิและสันติ  ในยุคกรีก - โรมัน ใช้เป็นเคร่ืองประดับศีรษะแสดงชัยชนะในการเกมกีฬา หรือ 
การต่อสู้ หรือใช้ในการอวยพรและการชําระให้บริสุทธิ์  ยังทําเป็นหรีดในพิธีถวายแด่เทพเจ้าและพลัง
อํานาจสูงสุด  และที่หลุมฝังศพของกษัตริย์อียิปต์ เช่น ตุดตันกาเมน  ก็ได้พบกิ่งมะกอกจารึกบนหลุมฝัง
พระศพของพระองค์ด้วย  ในภาษาอังกฤษ ใช้เป็นสํานวนท่ีแสดงความเป็นไมตรีเป็นมิตรกัน เช่น  
 - olive branch หมายความว่า ท่าทีเป็นมิตร พร้อมท่ีจะญาติดีกัน 
 - offer the olive branch หมายความว่า แสดงไมตรีหรือขอญาติดีด้วย 
ต้นกําเนิด  

 เป็นไม้ที่พบมากในหลายพื้นที่แถบเมดิเตอเรเนียนและแถบอื่น ประเทศที่มีชื ่อเสียงในเรื่อง
มะกอกนี้ คือ กรีซ เพราะต้นมะกอกโบราณที่สุดค้นพบได้ในแถบเมดิเตอเรเนียนตะวันออกก็คือที่ประเทศ
กรีซ  นํ้ามันมะกอกใช้กันมาในประเทศนี้ตั ้งแต่ยุคบรอนซ์ และกรีซก็ยังเป็นประเทศที่ส่งออกนํ้ามัน
มะกอกท่ีสําคัญท่ีสุดจนถึงปัจจุบัน 
 

สีประจําโรงเรียน 

  
 

                สีประจําโรงเรียนคือ แดง ขาว  ประกอบข้ึนเป็นความเข้มแข็งเด็ดเด่ียวแต่ในขณะเดียวกันก็
แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธ์ิอยู่ภายใน 
สีแดง เป็นสีแห่งความรักความกล้าหาญและเสียสละเป็นพลังสําคัญในการต่อสู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

เพ่ือความถูกต้องยุติธรรมไม่หวาดหว่ันต่อภัยและอันตรายท้ังปวงแม้จะเสียสละเลือด เพ่ือให้
คุณธรรมความดีคงอยู่ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือส่ิงอ่ืนใด 

สีขาว เป็นสีแห่งความซ่ือสัตย์จงรักภักดีม่ันอยู่ในหลักธรรมไม่ยอมให้ส่ิงใดเข้ามาเจือปนเป็นความ
บริสุทธ์ิพร้อมท่ีจะพัฒนาตนข้ึนสู่ความดีเร่ือยไปอย่างไม่หยุดย้ัง 

ต้นไม้ประจําโรงเรียนต้นพิกุล  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลางความสูง ๕ -๑๕  เมตร ใบเป็นใบเด่ียวรูป
หอกแคบ ๆ โคนใบแหลม ปลายใบมนหรือแหลม ใบเกล้ียงขอบใบ
เรียบเป็นคล่ืน ดอกออกเป็นกระจุกใหญ่ตามปลายก่ิง หรือ  ตามง่าม
ใบ ดอกสีขาวมีกล่ินหอมเย็นๆ นิยมใช้บูชาพระ  ออกระหว่างเดือน
ตุลาคมถึงธันวาคม ผลกลมรีหัวท้ายแหลม  ผลสุกมีสีเหลือง สีส้มหรือ
สีแดง มี ๑ - ๒ เมล็ด เป็นไม้ท่ีให้ร่มเงาเปรียบเสมือนโรงเรียนท่ีเป็นท่ี 
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พักพิงให้กับเด็กนักเรียน ดอกมีกล่ินหอมเย็นๆ เปรียบเสมือนช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีขจรขจายไปไกล มี
ช่ือเสียงมาอย่างยาวนานและจะย่ังยืนตลอดไป 

 1.3 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ต้ังอยู่เลขท่ี 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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริเวณ
โรงเรียนมีเน้ือท่ี 1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 
 ระดับท่ีเปิดสอน : ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนฝ่ายประถมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
บางรัก ได้ย้ายฝ่ายมาต้ัง ณ เลขท่ี 8 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ปี พ.ศ.
2538 (ค.ศ.1995) บนเน้ือท่ี 1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ซ่ึงเดิมเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนผดุงดรุณี ซ่ึงก่อต้ังมา
ต้ังแต่ พ.ศ.2449 (ค.ศ.1906) ซ่ึงดาเนินกิจการมาเป็นเวลา 89 ปี ได้หยุดดาเนินกิจการ และอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ มารับช่วงกิจการต่อ (เอกสารแนบประวัติโรงเรียนผดุงดรุณี) 

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

จํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนมากจนไม่มีท่ีพอจะบรรจุนักเรียน จึงคิดท่ีจะหาสถานท่ีเพ่ือขยายโรงเรียนขณะ 
เดียวกันท่ีโรงเรียนผดุงดรุณีประสงค์จะโอนกิจการโรงเรียนแก่ผู้ท่ีสนใจจะดาเนินกิจการต่อ คณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต โดยแมร์มีเรียม นิภา กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประธานมูลนิธิเพ่ือการศึกษา
คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ต และเซอร์เซเวียร์ รัตนา โรซาร์พิทักษ์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ เห็นควร ท่ีจะรับโอนกิจการได้มอบหมายให้สมาคมผู้ปกครองและครู โดยนายไพรัช กิจเลิศ
ไพโรจน์ ประธานสมาคมเป็นผู้ดาเนินการทางธุรกรรมการเงินจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ในปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) จึงได้เร่ิมดําเนินงานในสถานท่ีท่ีเป็นโรงเรียนผดุงดรุณีเดิม และ
ใช้ช่ือใหม่ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ทาพิธีเสก และเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันท่ี 30 

พฤษภาคม พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) โดยเซอร์มารีเซเวียร์ รัตนา โรซาร์พิทักษ์ เป็นผู้ทาการแทนผู้รับ
ใบอนุญาต เซอร์มารีโลด พวงแก้ว สกุลทอง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 

เม่ือเร่ิมเปิดทาการโรงเรียนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนผดุงดรุณี ท่ีประสงค์จะทางานหรือเรียนต่อใน
โรงเรียนไว้ และรับนักเรียนใหม่จานวนหน่ึง ในปีแรกท่ีเปิดกิจการมีนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล – 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จานวน 1,439 คน มีนักเรียนชายในระดับประถมจานวนหน่ึงด้วย 
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 ในปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ได้ย้ายแผนกอนุบาลและ
ฝ่ายประถมมาท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และรับนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
สีลม ไปเรียนต่อท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ต้ังแต่ปีน้ีไปโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
แยกเป็นโรงเรียนฝ่ายประถมของอัสสัมชัญคอนแวนต์เต็มรูปแบบ 
การจัดการศึกษาในระยะแรก 

ปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) จุดเร่ิมต้นของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  

จึงได้เริ่มดําเนินงานในสถานที่ที่เป็นโรงเรียนผดุงดรุณีเดิม และใช้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์  สีลม ทําพิธีเสก และเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2538 (ค.ศ.
1995) โดยเซอร์มารีเซเวียร์ รัตนา  โรซาร์พิทักษ์ เป็นผู้ทําการแทนผู้รับใบอนุญาต  เซอร์มารีโลด พวง
แก้ว สกุลทอง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 

 เมื่อเริ่มเปิดทําการโรงเรียนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนผดุงดรุณี  ที่ประสงค์จะทํางานหรือ
เรียนต่อในโรงเรียนไว้และรับนักเรียนใหม่จํานวนหน่ึง  ในปีแรกท่ีเปิดกิจการมีนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล 
– มัธยมปีท่ี 3 จํานวน 1,439 คน  มีนักเรียนชายในระดับประถมจํานวนหน่ึงด้วย 
ปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) การเร่ิมต้นย้ายแผนก  

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก  ได้ย้ายแผนกอนุบาลและฝ่ายประถมมาที ่โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  และรับนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  ไปเรียนต่อท่ี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก  ตั้งแต่ปีนี้ไปโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  แยกเป็นโรงเรียน
ฝ่ายประถมของอัสสัมชัญคอนแวนต์เต็มรูปแบบ โรงเรียนจัดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีนักเรียน 1,663 คน  
ปี พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997)  

มีนักเรียนเพ่ิมเต็มอัตราท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวง คือ 1,685 คน จํานวนห้องเรียน  32  ห้อง 
ดําเนินการสอนตามนโยบายกระทรวงฯ  
ปี พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998)  

มีนักเรียนเพ่ิมเต็มอัตราท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวง คือ 1,685 คน จํานวนห้องเรียน 32 ห้อง 
ปี พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)  

มีนักเรียน 1,678 คน จํานวนห้องเรียน  32  ห้อง  

ปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) 

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

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

มีนักเรียน 1,762 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 86 คน มีการจัดทําห้อง Multimedia Lab 

ทางด้านภาษาต่างประเทศ  
ปี พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003)  

มีนักเรียน 1,893 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 82 คน 
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 ช้ัน 3 ใหม่ 
โดยจุครูได้ประมาณ 120 คน เพิ่มแอร์และโปรเจตเตอร์ในห้องเรียนทุกห้อง ตั้งแต่ระดับประถมปีที่ 1-6 

ย้ายห้องคอมพิวเตอร์จากชั้น 1 ขึ้น ชั้น 2 แล้วย้ายห้องสมุดมาชั้น 1 แทน มีมาเซอร์เพิ่ม 1 ท่าน คือ มา
เซอร์ลูมีนา เดือนพฤษภาคม ติดผ้าม่านตามห้องเรียน 17 ห้องและติดพัดลมเพดานท่ีชั้น 2- 4 จํานวน 16 

ตัว บริเวณหน้าห้องเรียนทั้ง 4 ชั้น และติดโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนจํานวน 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
ผู ้ลงนามแทนผู ้รับใบอนุญาต ผูจัดการและผู ้อํานวนการ มาเซอร์วีร์จินีเทพิน เดชานนท์ เป็นรอง
ผู้อํานวยการ ในปีการศึกษานี้ ได้ทําการตกแต่งสีภายในห้องเรียน ห้องประกอบการจํานวน 37 ห้อง 
เปลี ่ยนติดตั ้งแอร์ใหม่จํานวน 63 ตัว เครื ่องฟอกอากาศจํานวน 5 เครื ่อง เปลี ่ยนคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการทางภาษาจํานวน 56 ตัว ทําห้องเปียโนใหม่จํานวน 3 ห้อง เปลี่ยนพัดลมสนามจํานวน 15 

เครื่อง ติดตั้งทํารั้วสแตนเลสหน้าโรงเรียน และทาสกําแพงใหม่ ทําห้องศาสนาใหม่ 1 ห้อง ที่บริเวณชั้น 3 

ขยายพ้ืนท่ี ปรับปรุงห้องสมุดและเปล่ียนช่ือเป็นห้องศูนย์วิทยบริการ  
ปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011)  
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มีนักเรียน 1,764 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน มาเซอร์ฟรัวซัวส์ จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ เป็น
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผูจัดการและผู้อํานวนการ มาเซอร์อลิซาเบธสุชัญญ์ญา ว่องวิทย์ มาเป็นครู
ของโรงเรียน ในปีการศึกษานี้ ได้ทําการตกแต่งทาสีอาคารเรียนใหม่ ย้ายห้องเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ห้อง 
1 และห้อง 2 ไปชั้น 2 และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นห้องปรีชาญาณ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
จํานวน 18 เครื่อง และเครื่องบันทึกการใช้ห้องจํานวน 2 เคร่ือง เปลี่ยนห้องปฏิบัติการทางภาษาและ
ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ขั้น 4 เป็นห้องเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ห้อง 4 และ 5 เปลี่ยนและติดต้ัง
เครื่องเล่นใหม่ และปูสนามเด็กเล่นเป็นพื้นหญ้าเทียม บานอเนกประสงค์ดาดฟ้า ติดแผ่นหินแกรนิตที่เสา 
5 ต้น ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าโรงเรียน ติดตั้งเครื่องสนามบัตรนักเรียน 2 เครื่อง ติดแผ่นพลาสติกใสใส่
ใบความรู้ที่เสาจํานวน 9 ต้น ตลอดแนวทางเดินและหน้าห้องปรีชาญาณรวม 72 แผ่น จัดทํานํ้าดื่มระบบ 
RO ( Reverse Osmosis) ปรับปรุงตกแต่งต้นไม้รอบอาคารเรียนตามระเบียง เพ่ิมเคร่ืองเติมอากาศในบ่อ
ดักไขมัน ติดตั้งพัดลม 8 เครื่องบนอาคารเรียนชั้น 4 จัดเครื่องฟอกอากาศตามห้องเรียน ห้องปรีชาญาณ 

และห้องปฏิบัติการต่างๆ รวม 41 เคร่ือง ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 5 และห้องงานปกครอง  
ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)  

มีนักเรียน 1,740 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน ปรับพื้นหินขัดบริเวณทางเดินหน้าห้อง
ผู้อํานวยการถึงวัดน้อยและทางเดินสนามบาสหน้าโรงเรียน ติดกระจกกั้นป้องกันเสียงตลอดแนว เดือน
กรกฎาคมติดตั้งระบบการเงินสําหรับโรงอาหารและธนาคารออนไลน์ ปรับปรุงห้องอาหารครู ปรับปรุง
ห้องโสตฯ ปรับภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน ปรับปรุงห้องศิลปะชั้น 4 เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น MAC PRO 

จํานวน 58 เคร่ืองในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ปี พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013)  

มีนักเรียน 1,737 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 91 คน ในปีการศึกษานี้เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์
ในห้องคอมพิวเตอร์เป็น MAC 55 เครื่อง และใช้เพื่อการเรียนการสอน 3 เครื่อง ติดตั้งเครื่อง Apple TV 

จํานวน 52 เครื่อง เดือนเมษายนติดตั้งกล้องวงจรปิดรวม 24 เครื่อง และเพิ่ม Hard dish เก็บข้อมูล  
2 TB. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าห้องปรีชาญาณจํานวน 1 เครื่อง ติดเครื่องจําหน่ายกระดาษชําระ
จํานวน 4 เคร่ือง  
ปี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014)  

มีนักเรียน 1,739 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 91 คน ในปีการศึกษาน้ี เปล่ียนพัดลม 10 เคร่ืองใน
ห้องเรียน เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง ในห้องทะเบียนและห้องธุรการ 
ปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)  

 มีนักเรียน 1,662 คน 36 ห้อง มีบุคลากรครู 89 คน ในปีการศึกษาน้ี บํารุงซ่อมแซมเคร่ืองทําน้ํา
เย็น ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและพ้ืนหน้าบันไดด้านห้องเคร่ืองเขียน เปล่ียนโทรทัศน์ใหม่ 18 

ห้องในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จัดซ้ือ iPad จํานวน 70 เคร่ือง สําหรับการเรียนการสอน 
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ปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016)  

มีนักเรียน 1,559 คน 35 ห้อง มีบุคลากรครู 88 คน ในปีการศึกษาน้ี ติดกล้องวงจรปิดเพ่ิม 32 

เคร่ือง เปล่ียนแท่นปูนแป้นบาสและล้อ ทาสี เปล่ียนโต๊ะกลางห้องผู้อํานวนการ เพ่ิมเก้าอ้ีวงโยธวาทิต 50 

ตัว ปรับปรุงห้อง 1/6 เป็นห้อง iMusic และห้องมัลติมีเดีย เป็น English Lab เปล่ียนรูปพระเทพ
รัตนราชสุดา ช้ัน 4 เป็นรูปแม่พระ เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาสห้องวัดผล 1 เคร่ือง เปล่ียนไส้กรอกเคร่ือง
ฟอกอากาสทุกห้อง เปล่ียนโต๊ะพนักงานรักษาความปลอดภัย เดือนกันยายนติดพัดลมยักษ์ 2 เคร่ือง  
 

ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) 

 มีนักเรียน 1,444 คน 34 ห้อง มีบุคลากร 78 คน ในปีการศึกษาน้ี ปรับปรุงเปล่ียนแปลงห้องสมุด 
เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ ย้ายตู้เก็บหนังสือเข้าตามห้องต่างๆ เดือนเมษายนเปล่ียนไส้กรอกน้ําด่ืม 2 ชุด 
และสารกรอง ติดต้ังเคร่ืองป้องกันไฟดูดท่ีเคร่ืองด่ืมน้ํา ช้ันดาดฟ้าและห้องอาหารครู เปล่ียนแผ่นไม้เก้าอ้ี
นักเรียน 300 ชุด เปล่ียนป๊ัมน้ําเข้าเคร่ืองกรองน้ําด่ืม 1 เคร่ืองท่ีห้องซักล้างดาดฟ้า ซ่อมแซมและปรับปรุง
ห้อง English Lab ห้องน้ําครูช้ัน 2 เดือนพฤษภาคมซ่อมบํารุงทําความสะอาด เคร่ืองปรับอากศห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจํานวน 136 เคร่ือง ปรับปรุงห้อง 201 เป็นห้องประชุมช้ัน 2  ปรับปรุงห้องพักพนักงาน
ชายและหญิงเปล่ียนหลังคากันสาดหน้าโรงเรียน ติดต้ังบานกันสาดอาคาร 1 ติดถนนประมวญ  

ปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) 

 มีนักเรียน 1,415 คน 33 ห้อง มีบุคลากร 75 คน ในปีการศึกษาน้ี ปรับเปล่ียนหลังคาและทาสี
อาคารท้ังภายในและภายนอก 
ปี พ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) 

 มีนักเรียน 1,368 คน 33 ห้องเรียน บุคลากร 74 คน ในปีการศึกษาน้ี ทาสีอาคาร ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ ติดต้ังม่านกันแสงทุกห้องเรียน เปล่ียนฝ้าห้องเรียน ซ่อมแซมห้องน้ําพนักงานหญิง 
ซ่อมแซมรางน้ําบริเวณห้องอาหารคู ทาสีเก้าอ้ีบริเวณหน้าโรงเรียน ฉีดปลวกห้องศิลปะช้ัน 3 เดือน
มิถุนายนติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศห้องเคร่ืองเสียง 1 ชุด เปล่ียนคอยล์เย็นเคร่ืองปรับอากาศห้องพยาบาล 
เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศและปรับปรุงห้องผู้อํานวยการ ช้ัน 4 เปล่ียนคอยส์ร้อนห้อง 1/3 ปรับปรุงเคร่ือง
เสียงในโรงเรียน และปรับปรุงโครงสร้างวางแท้งน้ําห้องซักล้าง ซ่อมประตูเหล็กห้องเก็บของและห้องเก็บ
ขยะช้ันล่าง ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายนิเทศความรู้หน้าห้องเรียน เดือนตุลาคม เปล่ียนตู้ไฟและตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน  
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แผนท่ี 

 
 

 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร  
 
 

 2.1 ผู้บริหาร  นางสาวกมลวรรณ  เภกะนันทน์  

   วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
       ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน 
  2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ท่ีได้รับตําแหน่ง) จํานวน 7 คน  
 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
นางเพชรรัตน์   รงควงศ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ ปริญญาตรี 
นางสาวภัทรพร  อุตพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ปริญญาโท 
นางอัญชัญ    ยุ่นประยงค์ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร ปริญญาตรี 
นางสาวนีรนุช   เหลือลมัย หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ปริญญาโท 
นายกําธร        จรูญเลิศกิจจา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน ปริญญาโท 
นางสาวมนพร  ว่องไว หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ปริญญาตรี 
นางกิตศิรณัฏฐ์  เชียงแรง หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ปริญญาโท 



12 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 
 

แผนภูมิโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 

 

        มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา 

                                          คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต 

 

                                  ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อํานวยการ 

 

 

 

 

       ฝ่ายบริหารจัดการ                           ฝ่ายวิชาการ                        ฝ่ายกิจการนักเรียน                         ฝ่ายบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

                               ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือ                        ฝ่ายอภิบาลและ                           ฝ่ายมาตรฐาน 
                                การเรียนการสอน                           แพร่ธรรม            คุณภาพ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานบริหารท่ัวไป  
- งานธุรการ-การเงิน  
- งานประชาสัมพันธ์  
- งานบริการและ  
  สวัสดิภาพ 

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

- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานปกครอง 
- งานแนะแนว 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
 

- งานสรรหาบุคลากร 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานสวัสดิการคร ู

- งานอาคารสถานท่ีและ    
  ส่ิงแวดล้อม  
- งานพัสดุ-ครุภัณฑ์  
- งานเทคโนโลยีเพ่ือ  
  การศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ   
  สถานศึกษา 
- งานสารสนเทศ 
 

- งานอภิบาลและ 
  แพร่ธรรม  
- งานส่งเสริมคุณธรรม  
  จริยธรรม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
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 2.3 รายนามผู้บริหารสถานศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน 

รายนามผู้รับใบอนุญาต 

วัน เดือน ปี รายนาม ตําแหน่ง 

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 / ผู้อํานวยการ 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 หม้ันทรัพย์ นางสาววารี สนเจริญ 

พ.ศ.2546 - 2547 นางสาวบุญรักษ์ หม้ันทรัพย์ 

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   ผิวเกล้ียง 

พ.ศ.2553 - 2558 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ นางสาวจันทร์เพ็ญ    ชีรานนท์ 

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน นางสาวกมลวรรณ  เภกะนันทน์ นางสาวกมลวรรณ    เภกะนันทน์ 
 

 2.4 การขับเคล่ือนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

  แนวคิดหลักการบริหาร และการนําไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
บริหารงาน โดยผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ ได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และ
หลักการของการก่อตั้งโรงเรียน ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คระภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่ง
ประเทศไทย ซึ ่งจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยมี
โครงสร้างการบริหารงาน ที่บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ 
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สามารถวางแผนกระบวนการจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ตามสายงาน ซึ่งส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการดําเนินการ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ด้วย
กระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกระจายอํานาจ โดยแบ่งงานออกเป็น 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการสอน และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ซ่ึงได้กําหนดให้แต่ละฝ่ายมีหัวหน้ารับผิดชอบ ดูแลการ
ดําเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 

 นอกจากนี ้โรงเรียนได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารโรงกรียน คณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมขัญคอนแวนต์ สีลม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อทําหน้าท่ี 
กํากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

ปรัชญา (PHILOSOPHY) 

 มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ คือ มนุษย์ท่ีมีคุณธรรมและความรู้  

 การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์  ด้วยการดําเนินชีวิต 

อย่างมีระเบียบวินัย  สุภาพเรียบง่ายและเป่ียมด้วยเมตตาธรรม  มีเจตนารมณ์แน่วแน่ท่ีจะศึกษาศาสตร์ 

และศิลป์แขนงต่างๆ และประกอบหน้าท่ีการงาน ซ่ึงตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมท้ัง 

เรียนรู้ท่ีจะรักษาสุขภาพพลานามัยของตน เพ่ือให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะท่ีจะประพฤติ เป็นคนดีมี

คุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  

วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนานักเรียนและ
บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณค่าพระวรสาร เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ําหน้า
ทางความคิด ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม  

อัตลักษณ์ 

 ซ่ือตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ  

 ซ่ือตรง : ซ่ือสัตย์สุจริต มีมโนธรรมเท่ียงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกง ยึดความถูกต้อง  
“ผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์ในเร่ืองเล็กน้อย ก็จะซ่ือสัตย์ในเร่ืองใหญ่ด้วย  ผู้ท่ีไม่ซ่ือสัตย์ในเร่ืองเล็กน้อย 

ก็จะไม่ซ่ือสัตย์ในเร่ืองใหญ่ด้วย” (ลก 16:10)” 
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 เรียบง่าย : อยู่อย่างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในส่ิงท่ีตนมี สุภาพ ถ่อมตน และมีความสุข
ในชีวิตของตน “เรียนรู้ท่ีจะพอใจในสภาพของตน รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่าง
อุดมสมบูรณ์เรียนรู้ท่ีจะเผชิญกับทุกส่ิงทุกกรณี” (ฟป 4:11-13)  

 การงาน : รักและมุ่งม่ันในการทํางาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดขอบ  
“พระเจ้าจะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27)  

 รักเมตตา : เป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืน เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ “ผู้ท่ีแสดงความเมตตา
กรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความช่ัว จงยึดม่ันในส่ิงท่ีดี จงรักกันฉันพ่ีน้อง จงคิดว่า

ผู้อ่ืนดีกว่าตน อย่าเฉ่ือยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงช่ืนชมใน

ความหวัง” (รม 12:4-13) 

 กตัญญูรู้คุณ : กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสํานึกในความดีของผู้อ่ืน ใส่ใจผู้อ่ืน 
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา “บุตรจงเช่ือฟังบิดามารดา จงให้เกียรติ
บิดามารดา เป็นพระบัญญัติแรกแล้วท่านจะอยู่บนแผ่นดินอย่างเป็นสุขและมีอายุยืน”(อฟ 6:1-4) 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 รู้กว้าง ใจกว้าง 
 รู้กว้าง หมายถึง  (Boundless Knowledge)ความสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง (facts) ความ
จริง(truth) กฎเกณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ และรวบรวมสะสมไว้จากมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงทําให้มีความ
หลากหลายของความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษา รายงาน ประสบการณ์ทางธรรมชาติ(natural setting)  

การเรียนรู้ในสังคม(society setting) หรือจากการเรียนการสอน(formal instructional setting) 

 ใจกว้าง หมายถึง (Generous Mind) ความสามารถในการนําคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในเร่ือง ความรัก(love) ความเมตตา
(charity) โดยใช้หลักคิดจากค่านิยมของพระวรสาร(Gospel Values) ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีพระเยซูเจ้าทรงส่ัง
สอนและเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บรรดาสานุศิษย์และประชาชน ท้ังน้ียังรวมถึงความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
การเสียสละ ความมีน้ําใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีจิตสาธารณะและมีความเป็นประชาธิปไตย เป็นการ
ยอมรับการมีอยู่ของบุคคลอ่ืนในสังคมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ท่ียากจน 
 การหล่อหลอมนักเรียนด้วยเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “รู้กว้าง ใจกว้าง” (Boundless 

Knowledge, Generous Mind) หมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ท่ีหลากหลายของความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษา
และสามารถนําคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักและเมตตา เป็นผู้ท่ีมีจิตใจกว้างขวาง มีจิตสาธารณะ  
รักและแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ดังน้ัน เอกลักษณ์ของโรงเรียน “รู้กว้าง 
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ใจกว้าง” (Boundless Knowledge,Generous Mind) จึงเป็นลักษณะสําคัญท่ีแสดงออกและสอดคล้อง
กับคําสอนท่ีสําคัญของนักบุญเปาโล "จงเป็นทุกอย่าง สําหรับทุกคน"(BE ALL TO ALL) 

พันธกิจ (Mission) โรงเรียอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  

มิติด้านคุณภาพผู้เรียน 

 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณค่า 
พระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูงข้ึน 
มิติกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 

มิติกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 
มิติด้านมาตรการส่งเสริม  

 6. ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายในการจัดการศึกษา (GOALS)  

 1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสารและ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง 
 3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 

 4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 
 6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 7. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์  

 1.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูงข้ึน 
 3. จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและ ก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล 
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 5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ  
 6. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
 7. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
 

3. ข้อมูลนักเรียน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 จํานวนแนกตามระดับช้ันและจํานวนห้องเรียนท่ีเปิดสอนดังน้ี 

 ระดับช้ัน 1 2 3 4 5 6 รวม  
จํานวนห้องเรียน 6 6 5 5 5 6 33 

  

จํานวนนักเรียน  (ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2562) 

 

จํานวนนักเรียนแต่ละระดับช้ันปีการศึกษา 2562  

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน(คน) ร้อยละของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 239 17.48 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 242 17.70 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 177 12.95 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 207 15.14 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 233 17.04 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 269 19.68 

รวม 1,367 100.00 

   - จํานวนนักเรียนท้ังหมดเฉล่ียต่อห้อง    41  คน 
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จากแผนภูมิพบว่า จํานวนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19.68 

รองลงมาคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ร้อยละ 17.70 

4. ข้อมูลบุคลากร 

  4.1 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  4.1.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหน่ง 

ประเภท/ตําแหน่ง 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ตํ่ากว่า ป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อํานวยการ - - - 1 1 

รวม - - - 1 1 
2. ผู้สอนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
ระดับประถมศึกษา      
- ครูบรรจุ - 45 15 - 60 
- ครูต่างชาติ - 11 - - 11 

รวม - 56 15 - 71 
3. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจ้าหน้าท่ี 2 7 - - 9 

4.อ่ืนๆ (ระบุ)... - - - - - 
รวม 2 7 - - 9 

รวมท้ังส้ิน 2 63 15 - 80 
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สรุปอัตราส่วน 

  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 

จํานวนผู้เรียนต่อครู    17 : 1  (1,369 ÷ 80) 

จํานวนผู้เรียนต่อห้อง  41 : 1  (1,369 ÷ 33) 

 
 4.1.2  สรุปจํานวนครูผู้สอน จําแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   กรณีที ่1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจํานวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
   กรณีที ่2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน 
                                          ระดับประถมศึกษา 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย - - - - - - 

ภาษาไทย - - 8 3 - - 

คณิตศาสตร์ - - 11 2 - - 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 10 1 - - 

สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - 6 2 - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 4 - - - 

ศิลปะ - - 7 1 - - 

การงานอาชีพ - - 6 - - - 

ภาษาต่างประเทศ - - 10 1 - - 

รวม   62 10   
   

 4.1.3  สรุปจํานวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา 

m  กิจกรรมนักเรียน  

- เนตรนารี 62 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 29 

m   กิจกรรมแนะแนว 18 
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 4.1.4   สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 

จํานวน
ผู้บังคับบัญชา 

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - 10 - - - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  - 54 - - - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - 3 - - - 

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 

รวม - 67 - - - 
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6. แนวทางการจัดการศึกษาและแนวโน้มการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 6.1 แนวทางการจัดการศึกษา 
 โรงเร ียนกําหนดนโยบายในการจัดแผนพัฒนาโรงเร ียนขึ ้น เพื ่อใช้เป็นแนวทางใน 
การพัฒนาการจัดการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2553 มาตรา 22 กําหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  

 แนวทางการจัดการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดด ชาร์ตร ปรัชญาของโรงเรียนนโยบาย
ของโรงเรีย การวิเคราะหืข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค SWOT มากําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ สภาพความสําเร็จ ซึ่งการดําเนินการต่างๆ นี้ ได้รับความร่วมมือ
จากคณะครู นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนด้วย ท้ังน้ี มุ่งหวัง
เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าว เป็นกลไกสําคัญที่นําไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปี และสามารถใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมอย่างย่ังยืน 
 

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม (Policy) 

1. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และหลักการของการก่อต้ังโรงเรียนของมูลนิธิส่งเสริม 
    การศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย 
2. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในระดับประถมศึกษา 
    ให้รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้โรงเรียนเอกชนสามารถ 
    จัดการศึกษาได้ 
3. ให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับโรงเรียนและบริการอ่ืนให้แก่นักเรียน  
    ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ สุขภาพอนามัย ที่พักอาศัย   
    การกีฬาและศาสนสถาน เป็นต้น 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมของ 
    ทุกศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
5. ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเด็ก  เยาวชน  และบุคคลท่ีต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ด้อยโอกาสให้ 
    ได้รับการศึกษา อบรมท่ีดีและฝึกฝนทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม และเป็นการร่วมรับภาระด้านสังคม 
     และการจัดการศึกษาของรัฐ 
6. ระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเป็น 
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    ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 
คติพจน์ของโรงเรียน (Motto) 

“ศึกษาดี    มีวินัย    ใจเมตตา   ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ําการงาน” 

 การศึกษาคือชีวิตที ่เจริญเติบโต ให้ความรู ้ ความจริงที ่เป็นอมตะและชี ้นําแนวทาง 
การดํารงชีวิตท่ีมีวินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ท่ีจะศึกษาท้ังด้านศาสตร์และศิลป์ 
รวมทั้งวิทยาการท่ีทันสมัย เพื่อประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธํารงและเทิดทูน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ศึกษาดี  หมายถึง เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จําเป็นอย่างเพียงพอ 
เช่นความรู้ด้านภาษา ด้านคิดคํานวณ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งรู้จักคิด
เป็น แก้ปัญหาเป็น วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่รู้ตลอดเวลา รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
และเพ่ือการงานอาชีพ มีความเจริญท่ีสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ 
 มีวินัย หมายถึง การมีนิสัยที่ดีงาม การดํารงชีวิตอย่างเรียบง่าย  มีวินัยในตนเอง รู้จัก
รับผิดชอบต่อตนเอง  และสังคม  เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  ปฏิบัติตามกติกา และกฎเกณฑ์ของสังคม  เทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย                                     
 ใจเมตตา หมายถึง การไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว  เห็นความสําคัญของประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าของตน  ร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม  มีนําใจดี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันด้วยความรักและความ
เสียสละ 
 ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดม่ันในหลักธรรม  มีค่านิยมท่ีถูกต้อง  มี
ความรักและให้อภัย มีสามัคคีธรรม  กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ  มีความเข้าใจและซาบซึ้งใน
คุณค่าของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยีเข้ากับสัจธรรม
อันสูงส่ง  เพ่ือการดํารงชีวิตท่ีมีคุณค่าต่อตนเองแลผู้อ่ืน                              
 เลิศลํ้าการงาน หมายถึง มีวิสัยทัศน์ในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ขยันรู้จัก พัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

ข้อที ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชาต ิ
1 ซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต (2) 
2 เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง (5) รักความเป็นไทย (7) 

3 การงาน มุ่งมั่นในการทํางาน (6) 
4 รักเมตตา / ใจกว้าง มีจิตสาธารณะ (8) 

5 กตัญญูรู้คุณ รักชาติ ศาสน ์กษัตริย์ (1) 
6 รู้กว้าง มีวินัย (3) ใฝ่เรียนรู้ (4)  
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7. เกียรติคุณของโรงเรียน 

 รางวัลการจัดการศึกษา 
ปี พ.ศ.2555 - รางวัลหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม ช่ือผลงานนวัตกรรม ASCS Moral Channel  

    ทีวีคุณธรรม 16 มกราคา 2556 จากคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
    เขต 3 

  - เกียรติบัตรมีผลงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
    2554 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50 จาก 
    สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  - โล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม 
    จริยธรรมดีเด่น 
  - โล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 
ปี พ.ศ.2556  - รางวัลหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม ช่ือผลงานนวัตกรรม “ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา”  

    เร่ือง จากห้องเรียนออกสู่สังคม วันท่ี 16 มกราคม 2556 จากคุรุสภา 
  - เกียรติบัติมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

    ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50  

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

    ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 
    จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  - เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
    2558 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50  

    ระดับเหรียญเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จาก สํานักงานคณะกรรมการ 
    ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  - รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 2 ดาว ตามโครงการ  
     Energy Mind  Award 2015  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม   

     จากการไฟฟ้านครหลวง 
ปี พ.ศ. 2559 - เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

    ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
    มากกว่าร้อยละ 50  ระดับเหรียญเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
    สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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  - รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 2 ดาว ตามโครงการ 
     Energy Mind Award 2016  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 
     การไฟฟ้านครหลวง 
ปี พ.ศ. 2560  - โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบสอง  
     ระดับดีเย่ียม ระหว่างปีการศึกษา 2560 -2563 จากสํานักงานคณะกรรมการ 
     ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  - รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 3 ดาว ตามโครงการ 
     Energy Mind Award 2017  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 
     การไฟฟ้านครหลวง 
ปี พ.ศ. 2562 - รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563)  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเย่ียม   
                       ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม  

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ระดับดีเย่ียม 
เกียรติประวัติของโรงเรียนผู้บริหาร 

ปี พ.ศ. 2556 - เซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ รางวัลหน่ึงครูแสนดี  จากสํานักงานคณะกรรมการ 
     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.ราตรี  ศรีไพวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. ดร.ศิริพร  จันทโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักด์ิ ผู้แทนชุมชน 
 7. นางนพรัตน์ นาคเมือง ผู้แทนผู้ปกครอง 
 8. นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์  ผู้แทนศิษย์เก่า 
 9. นางสาวนีรนุช เหลือลมัย ผู้แทนครู 
 10. นางสาวภัทรพร อุตพันธ์  เลขานุการ 
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9. ข้อมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

 9.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ต้ังแต่วันท่ี 23 ถึง 25 เดือน มกราคม  

พ.ศ. 2555 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัวบ่งช้ี
พ้ืนฐาน  กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปน้ี 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา 

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

คะแนนท่ี

ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.79 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.83 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.83 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 9.20 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.18 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 

 

 



26 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 91.83 ดีมาก 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป            P     ใช่               ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี        P     ใช่               ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วย 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
           P     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 6 มาตรฐาน ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1 

มาตรฐาน 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 1 มาตรฐาน ดีเย่ียม 

 

ข้อเสอนแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ผู้เรียนควรได้รับการพัมนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สุขศึกษา
และพลศึกษา และศิลปะ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การทําโครงงาน การศึกษาค้นคว้า ลง
มือฝึกปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาจัดการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิต อาจจะนําเอาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป็น
วัตถุประสงค์การประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และนําผลประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

 



27 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 
 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

  3.1 ครูควรมีการวางเง่ือนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง และนําผลมาใช้พัฒนา
ตนเอง 
  3.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเปิดประตูสู่
อาเซียนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน   

  ไม่มี  
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

  ไม่มี  
 

 9.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) วันท่ี 13-14 

สิงหาคม พ.ศ.2562  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีเย่ียม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเย่ียม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ดีเย่ียม 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

๑.  สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งหล่อหลอมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะเด่นชัด
เป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “รู้กว้าง ใจกว้าง” จนเกิดเป็นการปฏิบัติเหมือนกันของผู้เรียนท้ัง
โรงเรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีภาวะผู้นําที่ดี มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดของ
ผู้อ่ืน รู้จักการทํางานเป็นทีม กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมเด่นชัดด้านใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันใน
การทํางาน มีทักษะในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม สร้าง
ผลงานและนําเสนอผลงานการเรียนโดยใช้ iPad ผ่านทาง Application จนมีความโดดเด่น สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้ 

๒.  ผู้เรียนทุกคนเป็นเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกําหนด มีกิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย ร่าเริง แจ่มใส ให้ความเคารพและให้เกียรติกัน ทุกคน
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านการเรียน การทํากิจกรรม ทุกคนพูดจาไพเราะ มีจิตสาธารณะ 
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ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ทางสังคมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ท่ีมีแต่ความรักและความอบอุ่น จึงเอ้ือต่อการหล่อหลอม
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี ของสังคมและประเทศชาติ สามารถก้าวสู่สังคมโลกได้อย่าง
ม่ันใจ  

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  บริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ  นําเทคนิค SWOT วิเคราะห์องค์กร  กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
ผ่านการมีส่วนร่วมจากคณะครู  ชุมชน  ผู้ปกครอง  โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี  มีความเช่ือมโยง
กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กํากับ ติดตามการดําเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  บริหารจัดการ
อาคารสถานที่  ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  รวมทั้งการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี  พัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน  พัฒนาศักยภาพครู  รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการปรากฏเป็น Best Practice  

คือ SMART ASCS  เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ รู้กว้าง  ใจกว้าง  ประกอบด้วย SMART 

School  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  SMART  Teacher  คือ จัดห้อง i Champions  เพื ่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สําหรับครู  และ SMART Students  เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ผ่าน i 
pad  ผู้เรียนนําองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด สร้างโครงงานเทคโนโลยีเข้าประกวดได้รับรางวัลนานาชาติ
หลายรายการ ผลจากการบริหารจัดการดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษามีความทันสมัย ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

๑. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ อบรม ส่ังสอน ดูแลเอาใจใส่ศิษย์ 
เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็น
แบบอย่างท่ีดี  

๒.  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม โดยใช้เทคนิค วิธีการ ส่ือ 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

๓.  ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมทั้งที่สถานศึกษาจัดเองและหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้จัด ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าคนละ ๖๐ ช่ัวโมงต่อปี  
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๔. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ iPAD และ application ต่าง ๆ ใน
การจัดการเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และหนังสือแบบเรียนดิจิทัล (iBooks) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา
และสืบค้นด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 ๕.  มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 
และการสอนภาษาจีน เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นพลเมืองของอาเซียนและเป็นพลโลก     
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษามีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนอย่างเด่นชัดจึงควร

พัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรม หรือ แบบอย่างที่ดี โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อน
โครงการ กิจกรรมตามแนวนโยบายในการหาเสียง กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินผล และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนางานของคณะกรรมการนักเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา จนเกิดเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนของ
สถานศึกษา และนําไปสู่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างให้แก่สถานอื่น ๆ ได้รู้จัก และมาเยี่ยมชมกิจกรรมของ
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม นอกจากนี้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้
ข้อมูลสารสนเทศ ผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับคุณภาพผู้เรียนมา วิเคราะห์ศักยภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ปรับการใช้คําถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร พูดแสดง
ความคิดเห็นและนําเสนอผลงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนตรวจสอบ ประเมินตนเอง และวางแผนปรับปรุง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในกระบวนการวิธิปฏิบัติที ่เป็นเลิศ( Best Practice)ของสถานศึกษา คือ SMART ASCS  ใน

ส่วนประกอบ SMART Students นั ้นสถานศึกษาสามารถเติมเต็มให้สมบูรณ์  ด้วยการนําระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารเชิงระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (The Student Caring) ให้
มีความสมบูรณ์ด้วยการ บันทึกข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี  ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนนําผล
มาออกแบบแผนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ซึ่งระบบเทคโนโลยีที่สถานศึกษาดําเนินการ
อยู่น้ัน  สามารถนํามาใช้บริหารจัดการเชิงระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ในทุกข้ันตอน ส่งผลให้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ( Best Practice) ของสถานศึกษามีความสมบูรณ์ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

๑. ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรดําเนินการในประเด็นต่อไปนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยดําเนินการอย่าง
สมํ่าเสมอและครอบคลุมผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ กล้า
แสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ผลัดเปลี่ยนกันนําเสนองานหรือ
เป็นผู้นํากิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหา ในการวัดและประเมินผล นอกจากจะวัดความรู้ความจํา
และความเข้าใจแล้ว ควรวัดการนําไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และความคิดสร้างสรรค์ด้วย ทั้งน้ี
ให้เหมาะสมกับระดับชั้นที่สอนและธรรมชาติของวิชา รวมทั้งควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนําไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ ควรจัดการเรียนรู้ STEM Education ในทุกห้องเรียนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้
ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคตสอดคล้องตามนโยบาย Thailand ๔.๐  

๒. ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนและพื้นคอนกรีต ไม่มีส่วนที่เป็น
พื้นดิน ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มให้ผู ้เรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น เช่น ทัศนศึกษาสวน
พฤกษศาสตร์ หรือปลูกต้นไม้เล็ก ๆ ในกระถางแขวน เป็นต้น และการที่มีผู้เรียนเป็นหญิงล้วน ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีฐานะดี ครูควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และควบคู่ไปกับการ
เน้นใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ครูควรพัฒนาให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี (Media and 

ICT Literacy)  

๓. ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูต่างชาติที่สอนในวิชา/ระดับชั้นเดียวกันเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและการแก้ปัญหาผู้เรียน รวมท้ังควรศึกษาหาความรู ้เทคนิควิธีการสอน และสื่อการสอนใหม่ ๆ ทาง
อินเทอร์เน็ตแล้วนํามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของครูและผู้เรียนสู่
ภายนอกให้มากข้ึน เช่นเผยแพร่ทาง Website  Facebook และ You Tube เป็นต้น 
 

การประเมินความโดดเด่น 
ผลการประเมินความโดดเด่น  

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

 

BEST PRACTICE : Active 

Learning รู้กว้าง ใจกว้าง 

þ เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

£ เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

£ เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค (C1) 

£ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 
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บริบทของสถานศึกษา  

   ความโดดเด่นของสถานศึกษา คือ BEST PRACTICE : Active Learning รู้กว้าง ใจกว้าง โดย
พัฒนาพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ด้วยการหล่อหลอมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “รู ้กว้าง  ใจกว้าง” (Boundless Knowledge, Generous Mind) 

หมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ที่ที่เกิดจากการศึกษาอย่างหลากหลาย และสามารถนําคุณธรรม จริยธรรม 
ด้าน ความรักความเมตตา มีจิตใจกว้างขวาง มีจิตสาธารณะ รักและแบ่งปัน ไปให้ความช่วยเหลือต่อผู้อ่ืน
โดยไม่หวังผลตอบแทน สถานศึกษาดําเนินการโดยจัดการสอนแบบ Active Learning  ผู้เรียนท่ีได้รับการ
เรียนรู้จากกิจกรรม Active Learning ได้ลงมือกระทํา ผ่านกระบวนการคิด มีการกําหนดนโยบายและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือเทคโนโลยีในโรงเรียน มีการนํา iPad เข้ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ผู้เรียนเริ ่มใช้ iPad ในการเรียน พัฒนาครูโดยเชิญผู้เชี ่ยวชาญจาก บริษัท Apple เข้ามา
ช่วยเหลือทางการเรียนการ มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 
โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถใช้เทคโนโลยี
พัฒนาตนเอง ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการพัฒนาผู ้เรียนที ่มี
ความสามารถพิเศษ และคัดเลือกผู้เรียนเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ 
 กระบวนการพัฒนาท่ีสะท้อนความตระหนักและความพยายาม (Awareness &  Attempt) ของ
สถานศึกษา คือ กําหนดนโยบายและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือเทคโนโลยี มีการสนับสนุน
ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ จัดห้อง iPad ห้องปฏิบัติการด้านภาษา  จัดเตรียม 
iTeacher เพ่ือจัดหาครู Champion ขยายการเตรียมครูผู้นําและจัดทํา iBook จัดช่ัวโมงอบรมการใช้ 
iPad สําหรับครูใหม่ด้วยกระบวนการ PLC จากครูผู้ชํานาญด้านเทคโนโลยี เพ่ือผลิตผลงานด้านการเรียน
การสอน ผ่าน Application มีการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ืองด้านการใช้เทคโนโลยีจนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความ
ชํานาญ ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และสามารถสร้างช้ินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามวัย มีการสนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันประกวด
ด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง สะท้อนเป็นผลลัพธ์ความสําเร็จ (Achieved) ท่ีเกิดข้ึน ผู้เรียนเกิดท้ังความรู้และความคิดรวบ
ยอด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังน้ีนักเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามความถนัด ในการวางแผนงาน ค้นหาข้อมูล ออกแบบ 
สร้างสรรค์ช้ินงาน นวัตกรรมสู่สากล ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและนําเสนอผลงานการเรียนโดยใช้ iPad 

ผ่านทาง Application  เช่น Green Screen  Pages Garage Band  iMovie  Book Creator ฯลฯ 
จากการสนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์
และโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนสามารถประสบความสําเร็จ ได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษาได้ส่งผู้แทนของผู้เรียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ เข้าร่วมแข่งขัน KBOT ASIA ๒๐๑๗ การแข่งขันประกวดด้านการ
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ประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้หัวข้อ INTERNET 

OF THING ณ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีประเทศผู้เข้าแข่งขันจากประเทศต่างๆ เช่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง เป็นต้น ผู้เรียนสามารถ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา ประเภท Open Category : 

Creative Build Competition : offsite ซ่ึงส่งการแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์นานาชาติในหัวข้อ AUTOMATED CLOTHESLINE RETRIEVER  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง การแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา ประเภท Open Category : Creative Build 

Competition : offsite ซ่ึงส่งการแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
ในหัวข้อ  AUTOMATED PLANT WETERING DEVICE และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันรถแข่งซูโม่ 
การประดิษฐ์ด้านการใช้เฟืองขับเคล่ือน ซ่ึงเป็นการทดสอบความแรงของรถ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สถานศึกษาได้ส่งผู้แทนของผู้เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K*Bot Asia ๒๐๑๘ ใน Theme: Lucid Water and 

Lush Mountains at Hong Kong Polytechnic University in Hong Kong China on August ๒๑, 

๒๐๑๘. นักเรียนสามารถได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันประกอบ
และแข่งรถเร็ว  รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประกอบท่ียิงลูกบอลและยิงบอลระยะไกล เป็นต้น 
นอกจากน้ี นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Offsite Open Category Creative Build Competition ในหัวข้อ 
Blue Sky Clean River & Green Mountains ได้รับรางวัลได้แก่ ชนะเลิศอันดับท่ี ๒ จากการเข้า
แข่งขันในทีม Seed Water Disseminator Device ชนะเลิศอันดับท่ี ๓ จากการเข้าแข่งขันในทีม Trash 

Removal and Odor Neutralizer ชนะเลิศอันดับท่ี ๓ จากการเข้าแข่งขันในทีม Water Storage and 

Supplier Device และรางวัลชมเชย จากการเข้าแข่งขันรถ ๔ Wheel race car  เป็นต้น 
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บทที่ 2 

สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
 

สารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้ ดังน้ี  

 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลนักเรียน จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม 1,367 คน  
              (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2562)  

 

ระดับชั้นเรียน  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
จํานวนห้อง  6 6 5 5 5 6 33 
เพศ ชาย - - - - - - - 

 หญิง 239 242 177 207 233 269 1,367 
เฉลี่ยต่อห้อง  39 : 1 40 : 1 35 : 1 41 : 1 46 : 1 45 : 1  

 

 

239

242

177

207

233

269

247

185

210

232

268

272

189

213

228

271

271

272

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

เปรียบเทยีบจาํนวนนักเรียนระดบัชั2นประถมศึกษาปีที8 1 - 6  

ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา 2562 
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 ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา 
จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน 
นักเรียนที ่
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 
ผลต่าง 
คะแนน

เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน

เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร์ 269 268 32.90 63.25 69.26 53.90 -15.36 -22.18 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 269 268 35.55 53.03 55.09 52.72 -2.37 -4.30 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 269 268 49.07 67.68 76.47 69.27 -7.2 -9.41 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 269 268 34.42 78.21 80.55 77.43 -3.12 -3.87 ไม่มีพัฒนาการ 

 
 ***   (4)  =   (3) – (2)       ***   (5)  =   (4) x 100 
             (2)  

     ***  (6) การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า “มีพัฒนาการ”  
               มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3”  
               มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2562 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั2นพื2นฐาน (O-NET) ประจาํปีการศึกษา 2562 

ชั2นประถมศึกษาปีที8 6  

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สช.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ียท้ังประเทศ 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 69.27 53.90 52.72 77.43 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.33 38.42 40.26 45.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สช.ทั้งหมด 52.13 36.71 38.96 43.78 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
หมายเหต ุ: คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช.  
               และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

  

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ประจําปีการศึกษา 2560-2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน

นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน

เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ 
*** 
ผลต่าง 
คะแนน

เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ

ของ

คะแนน

เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับ ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา

(Literacy) 
177 177 46.46 75.92 74.62 68.44 -6.18 -0.83 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านคํานวณ 
(Numeracy) 

177 177 44.94 61.35 63.75 67.39 3.64 5.71 มีพัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

- - - 65.78 63.48 - - -  

67.68 76.47 69.27

63.25 69.26
53.90

53.03 55.09
52.72

78.21 80.55
77.43

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั2นพื2นฐาน ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ระดบัชั2นประถมศึกษาปีที8 6 

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม กับหน่วยงานต่าง ๆ  

ด้านการประเมิน 
อสค.สีลม  

(คะแนนเฉล่ียร้อยละ) 

ระดับสังกัด 

(คะแนนเฉล่ียร้อยละ) 

ระดับประเทศ 

(คะแนนเฉล่ียร้อยละ) 

ด้านภาษาไทย 68.44 48.33 46.46 

ด้านคณิตศาสตร์ 67.39 44.88 44.94 

เฉล่ียท้ัง 2 ด้าน 67.92 46.61 45.70 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.44 67.39 67.92

48.33 44.88 46.6146.46 44.94 45.7

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00

ดา้นภาษาไทย ดา้นคณิตศาสตร์ เฉลี6ยทั8ง 2 ดา้น 

คะแนนเฉลี@ยร้อยละการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั9นประถมศึกษาปีที@ 3 ประจาํปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี)ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี)ยร้อยละระดบัสงักดั คะแนนเฉลี)ยร้อยละระดบัประเทศ 

0.56

9.60

40.11

49.71

1.12

16.38

33.33

49.15

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ร้อยละของจาํนวนนักเรียนที@มผีลการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ชั9นประถมศึกษาปีที@ 3 ประจาํปีการศึกษา 2562  
จาํแนกตามระดบัคุณภาพ 

ดา้นภาษาไทย ดา้นคณิตศาสตร์ 
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10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ดา้นภาษา ดา้นคาํนวณ ดา้นเหตุผล เฉลี3ยทั7ง 3 ดา้น 
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74.
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63.
75

63.
43 67.

2768.
44

67.
39

67.
92

ปี 2560 

ปี 2561 

ปี 2562 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 

ด้านการประเมิน 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ด้านภาษา 75.92 74.62 68.44 

ด้านคํานวณ 61.35 63.75 67.39 

ด้านเหตุผล 65.78 63.43 - 

เฉล่ียท้ัง 3 ด้าน 67.69 67.27 67.92 

 
 
ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    

            
  

รายวิชา 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน

นักเรียน 
ที่เข้า

สอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     
ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน

เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ

ของ

คะแนน

เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 240 237 72.81 83.12 86.75 88.21 1.46 1.68 
มีพัฒนาการแต่

ไม่ถึงร้อยละ 3 
อ่านออกเสียง 240 237 68.50 93.74 82.32 88.32 6 7.28 มีพัฒนาการ 

  
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

               ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

ระดับ 
ชั้น 

จํานวน 
นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน

นักเรียน

ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ (Common European 
Framework of Reference for 

Languages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบตาราง

มาตรฐาน) 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.4 208 181 52 75 42 2 - - Oxford Young Learners Placement Test 
ป.5 233 219 29 98 79 9 - - Oxford Young Learners Placement Test 
ป.6 269 217 17 69 117 13 - - Oxford Young Learners Placement Test 
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   จากแผนภูมิแสดงนักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียนต้ังแต่ 3 ข้ึนไป 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์สูงท่ีสุดคือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผล
การเรียนต้ังแต่ 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 75.33  และระดับนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์น้อยท่ีสุด คือ นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 61.56  
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ป.1 (239 คน) ป.2 (242 คน) ป.3 (177 คน) ป.4 (207 คน) ป.5 (233 คน) ป.6 (269 คน) 

แผนภูมิแสดงนักเรียนที2ได้ระดบัผลการเรียนตั:งแต่ 3 ขึ:นไป  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมแิสดงร้อยละของจาํนวนนักเรียนที;ได้ระดบัผลการเรียนตั?งแต่ 3 ขึ?นไป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั?นประถมศึกษาปีที; 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

2560 2561 2562
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แผนภูมแิสดงร้อยละของจาํนวนนักเรียนที;ได้ระดบัผลการเรียนตั?งแต่ 3 ขึ?นไป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ชั?นประถมศึกษาปีที; 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

2560 2561 2562
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แผนภูมแิสดงร้อยละของจาํนวนนักเรียนที;ได้ระดบัผลการเรียนตั?งแต่ 3 ขึ?นไป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั?นประถมศึกษาปีที; 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

2560 2561 2562
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แผนภูมแิสดงร้อยละของจาํนวนนักเรียนที;ได้ระดบัผลการเรียนตั?งแต่ 3 ขึ?นไป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั?นประถมศึกษาปีที; 1 - 6  

ปีการศึกษา 2560 - 2562 

2560 2561 2562
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แผนภูมแิสดงร้อยละของจาํนวนนักเรียนที;ได้ระดบัผลการเรียนตั?งแต่ 3 ขึ?นไป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั?นประถมศึกษาปีที; 1 - 6  

ปีการศึกษา 2560 - 2562 

2560 2561 2562
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แผนภูมแิสดงร้อยละของจาํนวนนักเรียนที;ได้ระดบัผลการเรียนตั?งแต่ 3 ขึ?นไป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั?นประถมศึกษาปีที; 1 - 6  ปีการศึกษา 2560 - 2562 

2560 2561 2562
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ชั?นประถมศึกษาปีที; 1 - 6   

ปีการศึกษา 2560 - 2562 
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ตารางแสดง ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
             ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการอ่าน 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 239 13 5.44 180 75.31 46 19.25 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 242 49 20.25 180 74.38 13 5.37 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 177 14 7.91 147 83.05 16 9.04 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 207 7 3.38 193 93.24 7 3.38 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 233 9 3.86 215 92.27 9 3.86 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 269 1 0.37 237 88.10 31 11.52 

รวม 1,367 93 6.80 1152 84.27 122 8.92 
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แผนภูมแิสดงร้อยละของจาํนวนนักเรียนที;ได้ระดบัผลการเรียนตั?งแต่ 3 ขึ?นไป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั?นประถมศึกษาปีที; 1 - 6  

ปีการศึกษา 2560 - 2562 

2560 2561 2562
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ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ดีมาก ร-อยละ ดี ร-อยละ พอใช- ร-อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 239 9 3.77 182 76.15 48 20.08 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 242 1 0.41 171 70.66 70 28.93 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 177 7 3.95 166 93.79 4 2.26 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 207 0 0.00 99 47.83 108 52.17 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 233 5 2.15 196 84.12 32 13.73 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 269 2 0.74 188 69.89 79 29.37 

รวม 1,367 24 1.76 1,002 73.30 341 24.95 
 
 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการเขียน 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 239 7 2.93 189 79.08 43 17.99 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 242 11 4.55 175 72.31 56 23.14 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 177 2 1.13 122 68.93 53 29.94 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 207 10 4.83 142 68.60 55 26.57 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 233 5 2.15 170 72.96 58 24.89 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 269 1 0.37 204 75.84 64 23.79 
รวม 1,367 36 2.63 1,002 73.30 329 24.07 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิแสดงร,อยละของผู,เรียนที่มีความสามารถในการอ<าน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปFที่ 1 - 6  ปFการศึกษา 2562 

พอใช, ดี ดีมาก 
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แผนภูมิแสดงร,อยละของผู,เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหN 

ระดับชั้นประถมศึกษาปFที่ 1 - 6  ปFการศึกษา 2562 

พอใช, ดี ดีมาก 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการเขียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 
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2.15
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79.08

72.31
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แผนภูมิแสดงร,อยละของผู,เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหN 

ระดับชั้นประถมศึกษาปFที่ 1 - 6  ปFการศึกษา 2562 

พอใช, ดี ดีมาก 
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แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคNของนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปFที่ 1 - 6  ปFการศึกษา 2562 

ผ<าน ดี ดีเยี่ยม 
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ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนดใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 
จํานวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 239 156 65.27 81 33.89 2 0.84 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 242 164 67.77 75 30.99 3 1.24 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 177 147 83.05 30 16.95 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 207 146 70.53 60 28.99 1 0.48 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 233 172 73.82 61 26.18 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 269 164 60.97 96 35.69 9 3.35 

รวม 1,367 949 69.42 403 29.48 15 1.10 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการส่ือสาร 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 239 111 46.44 128 53.56 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 242 65 26.86 177 73.14 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 177 60 33.90 117 66.10 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 207 15 7.25 185 89.37 7 3.38 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 233 24 10.30 190 81.55 19 8.15 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 269 65 24.16 204 75.84 0 0.00 

รวม 1,367 340 24.87 1001 73.23 26 1.90 
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ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการคิด 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 239 68 28.45 168 70.29 3 1.26 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 242 48 19.83 191 78.93 3 1.24 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 177 39 22.03 138 77.97 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 207 8 3.86 198 95.65 1 0.48 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 233 22 9.44 198 84.98 13 5.58 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 269 70 26.02 199 73.98 0 0.00 

รวม 1,367 255 18.65 1092 79.88 20 1.46 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 239 81 33.89 156 65.27 2 0.84 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 242 32 13.22 207 85.54 3 1.24 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 177 16 9.04 160 90.40 1 0.56 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 207 7 3.38 163 78.74 37 17.87 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 233 6 2.58 220 94.42 7 3.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 269 39 14.50 230 85.50 0 0.00 

รวม 1,367 181 13.24 1136 83.10 50 3.66 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 239 141 59.00 86 35.98 12 5.02 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 242 67 27.69 163 67.36 12 4.96 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 177 22 12.43 109 61.58 46 25.99 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 207 9 4.35 174 84.06 24 11.59 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 233 10 4.29 208 89.27 15 6.44 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 269 46 17.10 223 82.90 0 0.00 

รวม 1,367 295 21.58 963 70.45 109 7.97 
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ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 239 230 96.23 9 3.77 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 242 183 75.62 59 24.38 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 177 131 74.01 45 25.42 1 0.56 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 207 206 99.52 1 0.48 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 233 224 96.14 9 3.86 0 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 269 264 98.14 5 1.86 0 0.00 

รวม 1,367 1238 90.56 128 9.36 1 0.07 
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กิจกรรมแนะแนว : การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562  

ตารางท่ี 5 แสดงร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีศึกษาค่อสถาบันอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2562 

 
สถาบัน ร.ร. อสค. ร.ร.รัฐบาล ร.ร.เอกชนอ่ืน ร.ร.สาธิตฯ รวม 

 จํานวนคน 155 77 22 15 269 

 ร้อยละ 57.62 28.62 8.18 5.58 100 
 

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ท่ีศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ  

         

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
            จากตารางพบว่า  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.62 รองลงมาเข้าศึกษาท่ีโรงเรียนรัฐบาล คิด
เป็นร้อยละ 28.62 ศึกษาท่ีโรงเรียนเอกชนอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.18 และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปทุมวัน และประสานมิตร คิดเป็นร้อยละ 5.58 ตามลําดับ 
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รายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ์สีลม 2562 
 

นักเรียนท่ีสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเต็ม 100  
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ผลงานดีเด่นในรอบปี 2562 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล รอบสอง โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสาล รอบสอง ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 

2560-2563 

สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 

ผลการประเมินภายนอกรอบสี ่ 
(พ.ศ.2559-2563)  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ได้แก่  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน, ด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา, ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ  และผลการประเมินความโดดเด่น 
เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ

ระดับนานาชาติ (C3) 

สํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

ภวิลรดา  สุริยเดชสกุล ป.5/5   

ณัชชาภัทร  คําเพ็ญ    ป.5/5 

ลภัสนันท์  โสภณสารคุณ ป.5/3 

พรณิชา สุขุมสวัสดิ ์ป.5/4  

อรนรินทร์ แก้วเสริมวงศ ์ป.4/5 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล 
First Honor K*bot Asia 2019 ประเภท Open 

Category : Creative Build Competition : 

offsite 
การแข่งขันประกวดด้านการ
ประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์นานาชาต ิ

K*BOT ASIA 2019 : The Belt 

and Road ณ ศูนย์การเรียนรู้โนอาห์ 

อาร์ค (Noah’s Ark Hong Kong) เขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสา

ธารณ 

รัฐประชาชนจีน 

กุลธนัชญ์  เชียงแรง ป.6/6 

ณัฎฐณิชา  พินิจศักดิ์กุล ป.6/3 

ฐิตารีย์  สุกิตติพัฒนากุล  ป.5/3 

พบพร  ลิ้มศุภวานิช ป.5/1 

รางวัลรองชนะเลิศ  Creative Build 

Competition ถ้วยรางวัล Second Honor 

K*bot Asia 2019 

ปัทมพร  ศรีสําราญ ป.6/6 

ภัทรภร  เจริญบุตร ป.5/5 

ภคภรณ ์สุจิตต์สกุล ป.5/3 

บุญรักษา บูรณะภักดี ป.5/3 

เบญญาภา วิเศษปรีชา  ป4/5 

รางวัลชมเชย Creative Build Competition 

K*bot Asia 2019 

ฐิตารีย์  สุกิตติพัฒนากุล ป.5/3   

ณัฎฐณิชา  พินิจศักดิ์กุล ป.6/3 

รางวัลชนะเลิศ Champion ประเภท ON-SITE 

MAKER CHALLENGE: Precision Ball Launch 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

ฐิตารีย์ วัฒนมงคลสิร ิ
อัญชิสา น้อยมณ ี
ปุณญาดา สิริพลากรกิจ 
ณัฐสิร์กาภัทร วงษ์สกุลสุข 
มนัสวี เจนเจริญ 

รางวัลชนะเลิศ Gold Award  

การแข่งขัน Creative Design (Junior Creative) 

7-12 years old จากการแข่งขัน 6th 

Internatinal Youth Robot Competition 

(IYRC) 2019 จํานวน 21 ประเทศ 

International Youth Robot 

Competition (IYRC) สถานที่
แข่งขัน Daejeon 

Convention Center (DCC) 

Daejeon, South Korea 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กุลธนัชญ์ เชียงแรง ป.6 

ฐิตารีย์ สุกิตติพัฒนากุล ป.5 
พบพร  ลิ้มศุภวานิช ป.5 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
หุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์  
รุ่นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น  

ในโครงงานการต่อยอดด้านการนําไปใช้
ในทางธุรกิจหรือการนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
ของสังคมหรือช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  

การแข่งขันครูหุ่นยนต์ไทย Robot 

Playground-1/2562 ถ้วยรางวัล
จากนายกรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 

Convention Hall  

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ธัญนันท ์ บุญเกาะ   ป.3 

อรชพร   ฐิติธนการ  ป.3 

ญาดา    พัฒนเกียรติชัย ป.3 

รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ  

ระดับประถมศึกษาครั้งที่ 15 

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โชติกา   ธรรมโชติ   ป.2 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประถมศึกษา 
ปีที ่2 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

 (TEDET ) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ประถมศึกษาปีที่ 2 

ลัลน์ลลิต   ลีลาวัลลภ   
กัญญ์นรินทร์  ทิศทวีรัตน ์    
พิชชาภา   ห้าประเสริฐ     
พิมพ์ชนก  แสงทอง     
พีรภาว์  แดงวิไลลักษณ ์ 

นภัทร  ตั้งวรเดชสกุล 
ณัฐกฤตา  วงษ์สุวรรณ     

ปณาล ี พจนานุภาพ  

ณัฐณิชา       รุ่งเจริญ     

กฤตติกา    กิตติถาวรวุฒ ิ

กัญญาพัชร ศิริแสงชัยกุล    
อรินรดา มาลา          
ภสิณี จงสมชัย    
ประถมศึกษาปีที่ 3 

อารดา   ยิ่งดํารง       
จิดาภา ทรงสถาพร 

รางวัลผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

 (TEDET ) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ธัญชนก ม่วงศิร ิ  รางวัลผ่านเกณฑ์ที่กําหนด การแข่งขัน 
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที ่12 

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พิงค์ฟ้า ด่านพุทธวงศ ์ป.3  รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ 

ครั้งที ่14 

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ณัฐณิชา   ปาละสมิทธ ์ ป. 6 รางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันทาง

วิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําปี พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

นาตาชา  มิตรแว              ป. 6                     

บัณฑิตา  เฑียรปัญญารัตนา ป. 6
พิชญดา  จันทรวิวัฒน ์       ป. 6
อนัดดา  พลอินทวงษ์         ป. 6 

รางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันทาง
วิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําปี พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

โซเฟีย  ประสงค์เสรีนนท์     ป. 6           

ฑิฆัมภรฐ์  เตโชวิชัยวัฒน ์    ป. 5           
อมราภรณ ์ ขันสาลี            ป. 4 

รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันทาง
วิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําปี พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) 

ณัฐณิชา  ปาละสมิทธ ์        ป. 6        

สุพิชชา  บุญสอน              ป. 6            

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562       

(สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์        
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 / รางวัลได้รับคัดเลือก
เข้าโครงการและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

กุลธารินท์  ศรีปรัชญานันท์   ป. 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ระดับประเทศ) 
จากการแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 48 ประจําพุทธศักราช 2562  

การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา 

-ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจํา

พุทธศักราช 2562 

ปณิสรา   มโนประกิจ     ป. 6 รางวัลเหรียญเงิน  ระดับชั้นประถมศึกษา
“การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราช

นิพนธ ์ในรัชกาลที่ 6” 

วชิราวุธวิทยาลัย ภายใต้การ
สนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชา
นุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชัญญกร  ปทีปกมล  ป. 5 ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์เก็บเงิน
จํานวนมากได้และนําส่งมอบให้เจ้าหน้าที่

ศูนย์การค้าทรีออนธรี 

ศูนย์การค้าทรีออนธรี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
แสนดี สันติไพศาล    ป. 2  รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 International 

Mini Miss of The Year และรางวัล Best 

National Costume 

การประกวด International of 

The Year 2019 ณ ประเทศ
สิงคโปร ์

ชนธัญ ปริยานุพัฒน ์ ป. 4  เหรียญทองแดงท่ากบ 50 เมตร 
เหรียญทองแดงท่ากบ 100 เมตร 

เหรียญทองแดงท่ากรรเชียง 100 เมตร 
เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร 

เหรียญทองแดงทีมผลัดหญิงฟรีสไตล์ 4x50 ม. 
เหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายนํ้าเยาวชน
ระดับประเทศ ของสหพันธ์ว่ายนํ้านานาชาติ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี

รายการ The Mall Korat 

Swimming Cup ครั้งที ่20 

ฐิตารีย์ เกตุเหลือ  ป. 2 เหรียญเงินท่ากบ 25 เมตร.  
เหรียญเงินท่ากรรเชียง 25 เมตร 
เหรียญเงินท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร 

เหรียญเงินท่าเกาะโฟมเตะขา 25 เมตร 
และได้ถ้วยนักกีฬายอมเยี่ยม  

คะแนนรวมรุ่น 7 ปี หญิง อันดับ 7  

เหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายนํ้ารายการ 
Bangkok Swimming Contest 2019 

สระว่ายนํ้าศูนย์กีฬาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

สุทธิราภรณ์ เด่นเหมือนวงศ์ ป. 2 
เหรียญเงิน ท่ากบ 25 เมตร 

เหรียญทองเเดง ท่าผีเสื้อ 50 เมตร 

เหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายนํ้า 
ACEP SWIMMING 

CHAMPIONSHIPS 201 

ณภัทร์ มณีวรรณกุล ป. 4 เหรียญเงิน จากการแข่งขันประเภท  
Aerial Hammock Kid Catergory  

จากเวที 2019 Airstars 4th Aerial Dance 

Art Competition 

Asia Aerial Dance Association, 

Hongkong  

ณ เอ็มเธียร์เตอร์ กรุงเทพฯ 

วณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์ ป. 1  เหรียญเงินและเหรยีญทองแดง จาก 
การแข่งขันว่ายนํ้า วันธรรมศาสตร ์ครั้งที ่2 

สระว่ายนํ้า ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นันท์นภัส คงสมศักดิ์สกุล  ป. 1 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศรุ่น a อายุไม่เกิน 
6 ปี (U 6) และรางวัล Most Valuable 

Player (MVP) 

การแข่งขันฮอกกี้นํา◌้แข็งนานาชาติ 
รายการ Beach Bash 4 on 4 

Youth Ice Hockey Tournament 

2019 ณ The Rink Ice Arena 

Harbor Mall Pattaya 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

วรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัต ิ ป. 1 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
ยิมนาสติกลีลา ประเภท Freehand 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จาก
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 22 ประเทศ 

ภคภรณ ์สุจิตต์สกุล  ป. 5 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  

VRD Show Jumping Pony 60 Cm.                                            

รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  

VRD Show Jumping Open 70-80 Cm. 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  

VRD Show Jumping Open 60 Cm.        

รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  

VRD Show Jumping Open 30-40 Cm.                                    

รางวัลชนะเลิศอันดับ 6  

VRD Show Jumping Open 50 Cm. 

รางวัลจากการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่อง
กีดขวาง ร The Royal Horse Guard 

Maxwin Riding Arena ายการ VRD CUP 

2019 

The Royal Horse Guard Maxwin 

Riding Arena 

ชิรญา นิธิชยากุล  ป. 5  2nd Place Small group 10&U Jazz  

•3rd Place Small group 10&U classical  

•1st Place diamond score Group  

10&U jazz  

•1st Place diamond score Group  

10&U lyrical 

รางวัลจากการแข่งขัน  
World Finals GET THE BEAT 

Bangkok 2019 

เอนิกา  ศรีพัฒนาสกุล ป. 5 รับมอบเกียรติบัตรเยาวชนไทย ผู้สร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ในการเข้าร่วม
แข่งขันรายการ CSTD 2019 “Asia Pacific 

Dance Competition 2019” 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ณ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรม 

พีรานีนน์ สามัคคียกุล  ป. 5 เหรียญเงินจากอุปกรณ์เชือก และฟรีแฮนด์
อันดับที่ 6 การแข่งขันยิมนาสติกลีลา 

รุ่นยุวชนอายุ 10-12 ป ี

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัด
สมุทรสาครครั้งที่ 4 “มหาชัยเกมส”์ 

ณทักษพร อภิเกษมสันติ์ ป. 2 รางวัล "Trinity Awards Thailand 2019"  

จากการสอบได้คะแนนสูงสุด อันดับ 3 ของ
ประเทศไทย Thailand Third's Highest 

Marks in 2019, Piano Grade 1 

สถาบัน Trinity College London 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

วิรชา วิรัชศิลป ์ป.6 ระดับเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์   
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจําป ีพ.ศ.2563 (รอบสองระดับประเทศ) 

ระดับประถมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

จิตติพัฒน์ รุจิวิพัฒน์ 
สุภาสินี  มีชํานาญ 

ระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์   
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจําป ีพ.ศ.2563 (รอบสองระดับประเทศ) 

ระดับประถมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ณัฐณิชา ปาละสมิทธ ์
บัณฑิตา เท๊ยรปัญญารัตนา 

ระดับเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์   
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจําป ีพ.ศ.2563 (รอบสองระดับประเทศ) 

ระดับประถมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

สุพิชชา บุญสอน 
ชัญญา  เพชรศรีเงิน  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

สิรีธร  พงษ์สุข 
ปุณิกา วัชระวณิชกุล 
ดิสนี  สุจิตธารากุล 
วิรัชญา วิรัชศิลป ์ 
สุภาสินี  มีชํานาญ  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

วราลักษณ์  อุ่นธง 
ญาดา  พัฒนเกียรติชัย 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี

การศึกษา 2562 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

แพรวณภัสร์  เจียนสุวรรณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความสามารถ 
ด้านภาษาไทย จากการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี

การศึกษา 2562 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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บทที่ 3 

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 
 

 สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้
ดังต่อไปน้ี  
 
1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เปิดทําการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจํานวน  
34 ห้องเรียน  
  
 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชาท่ีเปิดสอน 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
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้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 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร์ 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

(100) 

40 

 

60 

สุขศึกษาและพลศึกษา 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 
- เนตรนาร ี
- ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

(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 

• รายวิชาเพิ่มเติม 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
- คริสตศาสตร์ 
- หน้าที่พลเมือง 
- โครงงานบูรณาการ 
- Independent Study 

(300) 

100 

60 

40 

40 

60 

- 

(300) 

100 

60 

40 

40 

60 

- 

(300) 

100 

60 

40 

40 

60 

- 

(300) 

100 

60 

40 

40 

60 

40 

(300) 

100 

60 

40 

40 

60 

40 

(300) 

100 

60 

40 

40 

60 

- 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,380 1,400 1,340 1,340 1,320 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นป ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน ราวิชา/กิจกรรม 
เพ่ิมเติมตามจุดเน้นของโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 

 
โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน (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 

 รายวิชาเพ่ิมเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 
อ 11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 100 
จ 11201 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 60 
ส 11201 คริสตศาสตร์ 1 40 
ส 11202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 
ว 11201 โครงงานบูรณาการ 60 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 
 แนะแนว 1 40 
 เนตรนารี 1 30 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 
 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,380 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน (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 

 รายวิชาเพ่ิมเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 100 

จ 12201 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 60 

ส 12201 คริสตศาสตร์ 1 40 

ส 12202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 

ว 12201 โครงงานบูรณาการ 60 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนารี 1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,380 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน (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 

 รายวิชาเพ่ิมเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 100 

จ 13201 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 60 

ส 13201 คริสตศาสตร์ 1 40 

ส 13202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 

ว 13201 โครงงานบูรณาการ 60 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนารี 1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,400 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน (900) 

ท 14101 ภาษาไทย 4 160 

ค 14101 คณิตศาสตร ์4 160 

ว 14101 วิทยาศาสตร ์4 130 

ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 60 

ส 14102 ประวัติศาสตร ์4 40 

พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 60 

ศ 14101 ศิลปะ 4 100 

ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี4 40 

อ 14101 ภาษาอังกฤษ 4 130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 100 

จ 14201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 60 

ส 14201 คริสตศาสตร ์1 40 

ส 14202 หน้าที่พลเมือง 1 40 

ว 14201 โครงงานบูรณาการ 60 

IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1   40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนาร ี1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,340 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

 รายวิชาพื้นฐาน (900) 

ท 15101 ภาษาไทย 5 160 

ค 15101 คณิตศาสตร ์5 160 

ว 15101 วิทยาศาสตร ์5 130 

ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 60 

ส 15102 ประวัติศาสตร ์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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 100 

จ 15201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 60 

ส 15201 คริสตศาสตร ์1 40 

ส 15202 หน้าที่พลเมือง 1 40 

ว 15201 โครงงานบูรณาการ 60 

IS 2 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2   40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนาร ี1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,340 
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โครงสร้างหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

 รายวิชาพ้ืนฐาน (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 

 รายวิชาเพ่ิมเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (300) 

อ 16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 100 

จ 16201 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 60 

ส 16201 คริสตศาสตร์ 1 40 

ส 16202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 

ส 16201 โครงงานบูรณาการ 60 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (120) 

 แนะแนว 1 40 

 เนตรนารี 1 30 

 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 

 รวมเวลาเรียนท้ังส้ิน 1,320 
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2. การวัดและการประเมินผลการเรียน 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 โดยให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผลและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องน้ัน เพ่ือให้มีข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดทําแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ดังน้ี  
 2.1 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 แนวการปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และคู่มือหลักสูตรสถานศึกษา โดย
กําหนดให้ครูผู้สอนต้องทําการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ 
 1. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2. วัดและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 3. วัดและประเมินผลสมรรถนะ 5 ด้านของผู้เรียนตามหลักสูตร 
 4. วัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.2 เอกสารหลักฐานประเมินผลการเรียนรู้ท่ีงานทะเบียน และวัดผลจัดทําข้ึนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ปพ.2 ใบประกาศนียบัตร 
 ปพ.3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ปพ.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ปพ.5 เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ปพ.6 เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
 ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา 
 ปพ.8 เอกสารระเบียบสะสม 
 ปพ.9 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้  
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 2.3 การนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียน 
 ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล ได้จัดทําใบสรุปผลรายงานของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังน้ี 
   1. รายงานผลการสอบระหว่างภาค 
   2. รายงานผลการเรียนปลายภาค 
   3. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   4. รายงานการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  
   5.รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน  
 

3. รายงานสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สรุปนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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       โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

สรุปนิเทศการสอน ภาคเรียนท่ี 1  -  2   ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
            สรุปผลการนิเทศ 

ประจําปีการศึกษา  2562   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 
คร้ังท่ี  
2 

รวม เฉล่ีย ระดับคุณภาพ คร้ังท่ี 
 1 

คร้ังท่ี  
2 

รวม เฉล่ีย ระดับ
คุณภาพ รวม ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย 79.32 89.18 168.50 84.25 ดีมาก 91.14 92.68 183.82 91.91 ดีเย่ียม 88.08 ดีมาก 
คณิตศาสตร์ 81.38 89.33 170.71 85.36 ดีมาก 91.90 91.40 183.30 91.65 ดีเย่ียม 88.51 ดีมาก 

วิทยาศาสตร์ 80.45 91.32 171.77 85.89 ดีมาก 91.29 92.50 183.79 91.90 ดีเย่ียม 88.90 ดีมาก 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 78.61 90.94 169.55 84.78 ดีมาก 91.44 91.83 183.27 91.64 ดีเย่ียม 88.21 ดีมาก 

สุขศึกษาและพลศึกษา 77.25 91.00 168.25 84.13 ดีมาก 92.63 93.00 185.63 92.82 ดีเย่ียม 88.48 ดีมาก 

ศิลปะ 80.00 89.56 169.56 84.78 ดีมาก 90.25 92.18 182.43 91.22 ดีเย่ียม 88.00 ดีมาก 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80.90 90.30 171.20 85.60 ดีมาก 90.20 91.70 181.90 90.95 ดีเย่ียม 88.28 ดีมาก 

ภาษาต่างประเทศ 80.08 84.53 164.61 82.31 ดีมาก 88.83 89.14 177.97 88.99 ดีมาก 85.65 ดีมาก 

สรุปนิเทศ 79.75 89.52 169.27 84.64 ดีมาก 90.96 91.80 182.76 91.39 ดีเย่ียม 88.01 ดีมาก 

 เกณฑ์การประเมิน      ร้อยละ 90 – 100  ดีเย่ียม     ร้อยละ 80 – 89  ดีมาก     ร้อยละ 70 – 79  ดี     ร้อยละ 60 – 69 พอใช้      ต่ํากว่าร้อยละ 60  ควรปรับปรุง 
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4. รายงานสรุปผลการวิจัยในช้ันเรียน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่จะ

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี สําหรบผู้เรียนท่ีเป็นปัญหาในด้านต่างๆ 

งานวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียน โดยครู นําผลการวิจัยในชั้นเรียนมา

พัฒนาการเรียนของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งครูระดับปฐมวัย ได้

จัดทําผลการวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิจัย ฉบับเต็ม 5 บท ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เพื่อนําผลการวิจัยในช้ัน

เรียน ไปแก้ไขในวิชาที่ตนสอน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณชนอีกด้วย 

สถิติเปรียบเทียบระดับงานวิจัยของแต่ละกลุ่มสาระ 
ประจําปีการศึกษา 2561 

 

 จากสถิติเปรียบเทียบระดับงานวิจัยในแต่ละกลุ่มสาระ  พบว่า ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มสาระมีระดับ
งานวิจัยอยู่ในระดับดีมาก (B)  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.66 รองลงมาคือ อยู่ในระดับดีเย่ียม (A) คิดเป็น
ร้อยละ 30.66  และระดับดี (C)  คิดเป็นร้อยละ 8.00   ดังน้ันพบว่า  ระดับงานวิจัยของครู  ต้ังแต่ระดับ 
ดีมากข้ึนไปคิดเป็นร้อย 92.00   
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วิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน                  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิง
พฤติกรรม 
วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน  
วิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
การวิจัยเชิงสํารวจ 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ์ สีลม 
สถิติจําแนกประเภทงานวิจัยในชั้นเรียน ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

จากการจําแนกประเภทงานวิจัย  พบว่างานวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
สีลม ปีการศึกษา 2562   เป็นงานวิจัยประเภทเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ  74.34 การวิจัยประเภทเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอน    คิดเป็นร้อยละ 12.33   ประเภท การวิจัย
เชิงสํารวจ และวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.85  วิจัยเชิง
พฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.48 
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รายช่ือวิจัยในช้ันเรียนประจําปีการศึกษา  2562 
 

ลําดับ ช่ือผู้วิจัย ช่ืองานวิจัย กลุ่มสาระ 
1. นางอัญชัญ   ยุ่นประยงค์ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวกและ

การลบโดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่น ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

คณิตศาสตร์ 

2. นางสาวณัฎฐิณี  วิเศษ ผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้เร่ืองคําราชา
ศัพท์ท่ีมีผลต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ภาษาไทย 

3. นางสาวเบญจมา ธนานันท์ ผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้เร่ืองคําราชา
ศัพท์ท่ีมีผลต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ภาษาไทย 

4. นางสาวณภัทร ลาภศิริวัฒน์ พัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

ภาษาต่างประเท

ศ 

5. นางสาวศมานันท์ เสริมรัมย์ ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิล
เทนนิสท่ีมีผลต่อทักษะการเสริฟลูกของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

สุขศึกษาและ   
พลศึกษา 

6. นางพนิตตา  สุขยืด การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ืองพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 

สังคมศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

7. นางกุลยา โพธิน่ิมแดง ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องพยาบาล
ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

งานพยาบาล 

8. นางสมใจ รัตนเกตุ ผลการใช้ส่ือการสอนวีดีทัศน์เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชางานประดิษฐ์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

9. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ การพัฒนาการเขียนสะกดคํา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 4 

ภาษาไทย 

10. นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสา
นนท์ 

การใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 

 

สังคมศึกษา 
(งานแนะแนว) 
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ลําดับ ช่ือผู้วิจัย ช่ืองานวิจัย กลุ่มสาระ 

11. นางวนิดา โป้บุญส่ง พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาเร่ืองอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้
บทเรียนสําเร็จรูป ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

12. นางสาววรรณพ็ญ โตเทศ การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เร่ือง
อาณาจักรอยุธยาด้วยกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

สังคมศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

13. นายศุภศิลป์  รีฮุง พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเร่ือง
สารเสพติดโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
จ๊ิกซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

14. นางช่อบัว  ธาดาธนวงศ์ การแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนสะกดคําไม่ถูกต้อง
โดยใช้การเขียนตามคําบอกของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  2/4 

ภาษาไทย 

15. นางยุคลธร  อินทรศร สํารวจความพึงพอใจและความต้องการงาน
โภชนาการ  :กรณีศึกษา ห้องเบอเกอร่ี 

งานโภชนการ 

16. นางพิชชา  เกิดแก่นแก้ว ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอน DR-TA (The 

directed reading – thinking activity )  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

วิทยาศาสตร์ 

17. นางสาวปทุมพร  พุฒวัน
เพ็ญ 

พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การบวก 
ลบ คูณ หาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

โดยใช้วิธีการสอนแบบ SSCS 

คณิตศาสตร์ 

18. นางสาวกาญจนา แสงพล
สิทธ๋ิ 

การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยวิธีการแสดงบทบาทสมมุติ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

19. นางวันเพ็ญ  แซ่ตัน การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํายากโดยชุด
พัฒนาทักษะ 
การเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 

ภาษาไทย 

20. นางสาวสุนิชาลัลน์ วรสรวง การส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

บุคลากรทางการ

ศึกษา 
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ลําดับ ช่ือผู้วิจัย ช่ืองานวิจัย กลุ่มสาระ 
21. นางสาวศิริเพชร อมาตยา

นนท์ 
ลาออก คณิตศาสตร์ 

22. นางสุทธ์ิกานต์ พรมศรี การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/3 โดยการใช้
แรงเสริมทางบวก 

บุคลากรทางการ

ศึกษา (ธุรการ-
การเงิน) 

23. นางสาวศศิธร  เจียมจิตต์ ผลการใช้เทคนิคการเสริมแรง เพ่ือพัฒนาความ
รับผิดชอบในการส่งงานวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

24 นางสาวกันจนา กิตติอังกูร
พร 

การพัฒนาทักษะการวาดภาพโดยใช้แบบฝึก
ทักษะรูปร่างเรขาคณิตของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ศิลปะ 

25. นางสาวนีรนุช  เหลือลมัย ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เร่ืองโขน รายวิชา
นาฏศิลป์ และศึกษาความพึงพอใจ โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง 

ศิลปะ 

26 

 
นางสาวสงกรานต์ แสน
เกียง 

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
การคูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

บุคลากร
ทางการศึกษา
(งานวัดผล) 

27. นางสาวรุ่งพร. โสมาบุตร พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํายาก โดยใช้ชุด
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 

ภาษาไทย 

28. นางสาวสุพรรณนา  ผังรักษ์ พัฒนาทักษะการบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการบวกและการลบ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

คณิตศาสตร์ 

29. นางนงนุช  แทนกอง พัฒนาคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการสร้าง
แบบจําลองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4
พัฒนาคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการสร้าง
แบบจําลองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

วิทยาศาสตร์ 
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30. นายวีระพงศ์  สุขสวัสด์ิ การศึกษาคุณธรรมของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

31. นางรัตน์เรขา สุขสวัสด์ิ การใช้กลวิธีการสอนแบบ PQ4R พัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

32. นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธ์ิ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ส่ือ
ประกอบการสอนนาฏศิลป์เพลง “ในน้ํามีปลา ใน
นามีข้าว” สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

ศิลปะ 

33. นายสด เจริญวงศ์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารงาน
วัสดุสํานักงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
สีลม 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
(ธุรการ-การเงิน) 

34. นางสาวศิริพร ยุชัย การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
โดยใช้เร่ืองส้ันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

35. นางพิกุลทอง มณีอ่อน สํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
(ธุรการ-การเงิน) 

36. นางสาวภานุมน   ฐานะ
ตระกูล 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้โปรแกรม 
Scratch  โดยใช้ทฤษฏีคอนสตรัคชันนิซึม 
(Constructionism)  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

37 นางสุพัตรา บุญทองมาก พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานพ้ืนฐาน
อาชีพ เร่ืองการประดิษฐ์สมุดบันทึก โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยี Book Creator ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

38. นายกําธร จรูญเลิศกิจจา พัฒนาทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดย
กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

วิทยาศาสตร์ 

39. นางสาวศิริศรี หาญ
สุวานนท์ 

การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรจีนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีการฝึกและปฏิบัติ 
 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ลําดับ ช่ือผู้วิจัย ช่ืองานวิจัย กลุ่มสาระ 
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40. นางกิตศิรณัฎฐ์ เชียงแรง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

41. นางปาริชาติ  พวงแก้ว ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการบริการ
ของงานการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สี

ลม 

บุคลากร
ทางการศึกษา
(ธุรการ-การเงิน) 

42. นางสาวภัทรพร อุตพันธ์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนว 
Model – Eliciting Activitiesท่ีมีต่อ
ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

คณิตศาสตร์ 

43. นางเพชรรัตน์ รงควงศ์ เร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ เร่ือง Past Simple Tense โดยใช้
เกม Crossword ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

44. นางสาววิสุดา  บุญแฝง พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้
การสอนโดยใช้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 Eร่วมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิทยาศาสตร์ 

45. นางสาวอุษา ศรีเกษม การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคําและรู้
ความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตร
คํา (Flash Card) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 1 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

46. นางสาวลัดดา  ศรีท้วม พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง
ช้ินงานโดยใช้ Application Pages ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

47. นายนฤพนธ์  คูณกําไร การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส่ือประสมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการวาดภาพของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ศิลปะ 

48.  นายธีระเกียรติ  อ้นมี พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมScratchด้วยส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ลําดับ ช่ือผู้วิจัย ช่ืองานวิจัย กลุ่มสาระ 
49. นายพนมไพร  เทียนศรี พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเร่ืองบทประยุกต์

ของนักเรีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI 

คณิตศาสตร์ 

50. นางสาวพรวีณา  อยู่ดีรัมย์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเร่ือง 
ภูมิศาสตร์กายภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี  2 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

51. นายพีระพล ตัณพงษ์พานิช พัฒนาทักษะการบรรเลงเมโลเดียน โดยใช้ชุดแบบ
ฝึกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ศิลปะ 

52. นางสาวจันทิมา  สนิทมิชโร ศึกษาผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1โดยใช้กระบวนการ
เสริมฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยเกม Happy 

Glass เร่ือง การใช้เกม Happy Glass 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

53. นายอรรถวิท  พุ่มมะลิ พัฒนาผลัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การหาปริมาตร
และความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใช้เทคนิค 
STAR 

คณิตศาสตร์ 

54. นางธัญชนก  วรรัตน์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมรอบตัว
เราของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

55. นางสาวมลวิภา  สายเนตร การจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้เทคนิค K W D L 

คณิตศาสตร์ 

56. นางสาวกาญจนา บุญรวม การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้ชุดฝึก 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

วิทยาศาสตร์ 

57 นายเฉลิมวุฒิ  เผือกทองใบ พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นโดยใช้
ชุดฝึกทักษะ Coding  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

วิทยาศาสตร์ 

58. นายธรณินทร์ รุ่งเจริญวิ
วัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ โคได เพ่ือ
พัฒนาทักษะการร้องเพลงของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

ศิลปะ 

59. นายปัญญา  บุญหนุน การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์โดยใช้
แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ศิลปะ 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
60. นายอัคพล  สมพันธ์ การพัฒนาผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับวิธีทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

61. นางสาวกฤติยาณี บุตรเบ้า การพัฒนาความสามารถการเขียนสรุปความของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยวิธีการเรียนรู้ 
โดยใช้ผังกราฟฟิก 

ภาษาไทย 

62. นางสาวพัชนินทร์ ชาญ
ณรงค์ 

พัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้แผนภาพ
ความคิด  
(Mind Mapping) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 

ภาษาไทย 

63. นางสาววรัณยา  ชะเอม
พงศ์ 

การพัฒนาความสามารถในการอ่าน โดยใช้ชุด
แบบฝึก  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ภาษาไทย 

64. นายตะลันต์. ปล้ืมใจ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบวัฎจักร
การเรียนรู้ 7 E ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 

วิทยาศาสตร์ 

65. นางสาวพรรณอร มีสาวงษ์ พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาไทย 

66. นางสาวพิชญธิดา ว่องไว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองบิดาแห่งความเช่ือ 
รายวิชาคริสตศาตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 2 โดยใช้สถานการณ์จําลอง 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

67. นางสาวรัตติกาล ริมแจ้ง ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเร่ืองวัฎ
จักรการปรากฎของกลุ่มดาวโดยใช้เทคนิคการ
สอนจ๊ิกซอร์  
( Jigsaw ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

วิทยาศาสตร์ 

68. นางสาวนิรินธนา จิตติ
ธรรมวัฒน์ 

ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาความแข็งแรงท่ีมีผล
ต่อสมรรถนะทางกายของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

69. นางสาวชนนิกานต์ แสง
ทิพย์ 

พัฒนาทักษะการเขียนย่อความโดยเทคนิค KWL 

PULS นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย 
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70. นางกัณฐิกา   ไทยเกษม การพัฒนาทักษะการปฏิบัตินาฏยศัพท์ของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ศิลปะ 

71. นางสาวอภินันท์  นุตนก การใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

72. นางสาวฐิติรัตน์       จิระ
วงศ์อร่าม 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน CIRC 

พัฒนาการเขียนอักษรจีน ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

73. นางสาวกนกวรรณ    ป่ิน
ทอง 

การใช้แผนท่ีความคิดเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
สรุปความคิดรวบยอดในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการต้ังถ่ินฐานของชุมชน  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

74. Mr. Paul Calahi Using Think-Pair-Share Strategy in 

Improving 5th Graders’ Computational 

Skills in Decimals 

 

75. Ms. Yolla Gallosa Enhancing Science Vocabulary Skills of 

Third Grade Students through Word Game 

 

76. Ms. Marilou Manalili Improving Sixth Graders Oral Performance 

in English through STAD (Student-Teams-

Achievement-Division) 

 

77. Mrs. Elyrose Abou-arab Enhancing Students’ Mathematical 

Problem-Solving Skills Through The Use 

Of Visualization Technique 

 

78. Mrs. Reynalyn Guzman Improving the Speaking Skills of Grade 2 

Students Using Story Telling Technique 

 

79. Mr. Michael Stordal Classroom Management and Disciplinary 

Measures for Grade 5 Students 

 

80. Mr. Jonathan Benner Why Do Words Fail Us? (Grade 6 Students)  

81. Mr. Wiegand Maechtlen About ‘Dyslexia’ in reading and writing 

difficulties (Grade 4 Students) 
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บทที่ 4 

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 

 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้
ดังต่อไปน้ี  
 1. อาคารสถานท่ีและห้องปฏิบัติการ 
 2. ทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ 
 4. ผลการพัฒนาบุคลากร 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้เก่ียวข้อง 
 

1. อาคารสถานท่ีและห้องปฏิบัติการ 
 

 เน้ือท่ีของโรงเรียน 
 มีอาคาร 2 หลัง  คืออาคาร 1  เป็นอาคาร 4 ช้ัน ส่วนหน่ึงเป็นท่ีพักของพนักงาน อาคาร 2 เป็น
อาคาร 5  ช้ัน  ส่วนหน่ึงเป็นท่ีพักของผู้บริหาร  มีจํานวนห้องเรียนท้ังหมด  34  ห้อง   มีสนามตรงกลาง
อาคารเป็นสนามเอนกประสงค์ ช้ัน 5  เป็นสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น  

 จํานวนอาคารเรียน/ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการและลานเอนกประสงค์ 
1. จํานวนอาคารเรียน     2 หลัง 
2. จํานวนห้องเรียน           33  ห้อง 
3. รายนามห้องปฏิบัติการดังต่อไปน้ี            

  - ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง 
 - ห้องเปียโน   1 ห้อง  
 - ห้องปรีชาญาณ   1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 
 - ห้องดนตรีไทย   1 ห้อง  

 - ห้องดนตรีสากล  2 ห้อง 
 - ห้องปฏิบัติการทางดนตรี 1  ห้อง 
     4.  ลานเอนกประสงค์  2 ลาน  ได้แก่ ลานช้ัน 1 และลานช้ันดาดฟ้า 
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ข้อมูลอาคารสถานท่ี  

  มีอาคาร 2 หลัง  คืออาคาร 1  เป็นอาคาร 4 ช้ัน ส่วนหน่ึงเป็นท่ีพักของพนักงาน อาคาร 2 เป็น

อาคาร 5  ช้ัน  ส่วนหน่ึงเป็นท่ีพักของผู้บริหาร  มีจํานวนห้องเรียนท้ังหมด  33  ห้อง   มีสนามตรงกลาง

อาคารเป็นสนามเอนกประสงค์ ช้ัน 5  เป็นสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 

2. ทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

 1. ห้องสมุดมีขนาด 8 × 15  ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด 23,000 เล่ม 

การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Mas Library System จํานวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดใน 

ปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 882 คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 56.57  ของนักเรียนท้ังหมด 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีท้ังหมด 146 เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ จํานวน  (เคร่ือง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 
104 

2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 
3.  ใช้ในการบริหาร 42 

   จํานวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน จํานวน 1,367 คน  
คิดเป็นร้อยละ  95.50  ของนักเรียนท้ังหมด 

3. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ปีการศึกษา 2562 
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รายงานแสดงสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ตั้งแต่ 15/05/2562 ถึง
วันที่ 27/02/2563 ปีการศึกษา 2562 

จํานวนนักเรียน 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก : กิจกรรมรอบรู้ นอกร้ัว คอนแวนต์  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท้องฟ้าจําลอง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ซาฟารีเวิลด์ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดส์ซาเนีย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สามพรานริเวอร์ไซค์  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองโบราณ 
ผลการประเมินกิจกรรมรอบรู้นอกร้ัวคอนแวนต์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ตามโครงการ ASCS รอบรู้นอกร้ัวคอนแวนต์ งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 

 

ท่ี รายการประเมิน 
สรุประดับความคิดเห็นตามระดับช้ัน 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ระดับ
คุณภาพ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. 
นักเรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาในการร่วมกิจกรรม 92.46 92.42 92.67 92.74 92.73 91.06 92.35 4.62 มากท่ีสุด 

2. นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น

จากการเรียนรู้ 92.15 92.73 92.21 92.15 92.91 93.33 92.58 4.63 มากท่ีสุด 

3. 
นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ และ
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและ

ในชีวิตประจําวัน 
93.38 92.87 92.06 92.74 94.18 92.87 93.02 4.65 มากท่ีสุด 

4. นักเรียนได้เรียนรู้จากการแสวงหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 94.77 92.87 93.59 92.74 91.29 96.06 93.55 4.68 มากท่ีสุด 

5. นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 95.08 94.84 96.03 93.78 93.82 96.51 95.01 4.75 มากท่ีสุด 

สรุป 93.30 4.66 มากท่ีสุด 
  

สร ุปก ิจกรรมรอบร ู ้นอก ร้ัวคอนแวนต ์  ตามโครงการ  ASCS รอบร ู ้นอก ร้ัวคอนแวนต์   

ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1-6 อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี ่ยร้อยละ (%93.30,!"=4.66)  

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ (%95.01,!"=4.75) นักเรียนได้เรียนรู้

จากการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 

(%93.55,!"=4.68)  นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน

และในชีวิตประจําวัน อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ (%93.02,!"=4.65) นักเรียนได้

แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นจากการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
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(%92.58,!"=4.63)  และนักเรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในการร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ

คุณภาพมากท่ีสุดคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ (%92.35,!"=4.62) 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเลือกแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะการใช้กระบวนการ
คิด การวิเคราะห์ การสังเกต การรวบรวมข้อมูล และการปฏิบัติจริง ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น ให้มากข้ึน 

2. แหล่งเรียนรู้ควรจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมควรเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าตลอดจน
เอื้อต่อการจัดกิจกรรม โดยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองให้ได้
มากท่ีสุด 
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4. สรุปผลตารางการเข้ารับการอบรมของครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  
ปีการศึกษา 2562  
 
 

ท่ี ช่ือ สกุล อบรม 

ปกติ 

อบรม 

ออนไลน4 

รวม 

ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

กลุ=มสาระการเรียนรู@ภาษาไทย 

1 นางสาวณัฏฐิณี  วิเศษ 75 2 77  

2 นางสาวเบญจมา  ธนานันท: 87 0.5 87.5  

3 นางสาวจุฑารัตน:  ศรีจันทร:       75 4 79  

4 นางชFอบัว  ธาดาธนวงศ: 87 6.5 93.5  

5 นางวันเพ็ญ  แซFตัน 87 1.5 88.5  

6 นางรุFงพร  ภานนท: 87 1.5 88.5  

7 นางสาวกฤติยาณี บุตรเบRา 203 3.5 206.5  

8 นางสาวพัชรินทร: ชาญณรงค: 111 0.5 111.5  

9 นางสาววรัณยา ชะเอมพงศ: 98 3.5 101.5  

10 นางสาวพรรณอร มีสาวงษ: 98 6.5 104.5  

11 นางสาวชนนิกานต: แสงทิพย: 98 0.5 98.5  

สรุปช่ัวโมงอบรมกลุ=มสาระภาษาไทย 1106 30.5 1136.5  

เฉล่ีย 103.32  

กลุ=มสาระการเรียนรู@คณิตศาสตร4 

12 นางอัญชัญ ยุFนประยงค: 57 4 61  

13 นางสาวปทุมพร พุฒวันเพ็ญ 57 22 79  

14 นางสาวณภัทร  ลาภศิรฺวัฒน: 87 - 87  

15 นางสาวสงกรานต: แสนเกียง 134 1.5 135.5  

16 นางสาวสุพรรณา  ผังรักษ: 87 4.5 91.5  

17 นายพนมไพร เทียนศรี 97 2 99  

18 นายอรรถวิท พุFมมะลิ 80 14.5 94.5  

19 นางมลวิภา สายเนตร 97 15 112  

20 นางสาวภัทรพร อุตพันธ: 129 2 131  

สรุปช่ัวโมงอบรมกลุ=มสาระคณิตศาสตร4 825 65.5 890.5  

เฉล่ีย 98.94  
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ท่ี ช่ือ สกุล อบรม 

ปกติ 

อบรม 

ออนไลน4 

รวม 

ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

กลุ=มสาระการเรียนรู@วิทยาศาสตร4 

21 นางพิชชา เกิดแกFนแกRว 94 0.5 94.5  

22 นางนงนุช แทนกอง 114 15 129  

23 นายกำธร จรูญเลิศกิจจา 106 - 106  

24 นางสาววิสุดา บุญแฝง 121 2 123  

25 นายตะลันต: ปล้ืมใจ 129 8.5 137.5  

26 นางสาวรัตติกาล ริมแจRง 96 3 99  

27 นางสาวกาญจนา  บุญรวม 118 23.5 141.5  

28 นายเฉลิมวุฒิ เผือกทองใบ 138 1.5 139.5  

29 นายธีรเกียรติ อRนมี 194 1.5 195.5  

30 นางสาวจันทิมา สนิทมิชโร 108 11 119  

สรุปช่ัวโมงอบรมกลุ=มสาระวิทยาศาสตร4 1,218 66.5 1,284.5  

เฉล่ีย 128.45  

กลุ=มสาระการเรียนรู@สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

31 นางสาววรรณเพ็ญ โตเทศ 115 3 118  

32 นางพนิตตา สุขยืด 87 1.5 88.5  

33 นางสาวกนกวรรณ ปfgนทอง 87 2 89  

34 นายอัคพล สมพันธ: 98 1.5 99.5  

35 นางธัญชนก วรรัตน: 71 1.5 72.5  

36 นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท: 101 7 108  

37 นายวีระพงศ: สุขสวัสด์ิ 102 1 103  

สรุปช่ัวโมงอบรมกลุ=มสาระสังคมศึกษาฯ 661 17.5 678.5  

                                                 เฉล่ีย 96.93  

กลุ=มสาระการเรียนรู@สุขศึกษา และพลศึกษา 

38 นางสาวศมานันท: เสริมรัมย: 87 0.5 87.5  

39 นางสาวนิรินธนา จิตติธรรมวัฒน: 82.5 1 83.5  

40 นายศุภศิลปi รีฮุง 97 3 100  

41 นางวนิดา โปkบุญสFง 126 3 129  

สรุปช่ัวโมงอบรมกลุ=มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา 392.5 7.5 400  

เฉล่ีย 100  
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ท่ี ช่ือ สกุล อบรม 

ปกติ 

อบรม 

ออนไลน4 

รวม 

ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

กลุ=มสาระการเรียนรู@ศิลปะ 

42 นางสาวกันจนา กิตติอังกูรพร 96 2 98  

43 นางสาวนีรนุช เหลือลมัย 344 2.5 346.5  

44 นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธ์ิ 96 5 101  

45 นายธรณินทร: รุFงเจริญวิวัฒนา 102 - 102  

46 นายพีระพล  ตัณพงษ:พานิช 95 - 95  

47 นายปmญญา บุญหนุน 77 - 77  

  48 นางกัณฐิกา ไทยเกษม 98 - 98  

 49 นายนฤพนธ: คูณกำไร 117 5.5 122.5  

สรุปช่ัวโมงอบรมกลุ=มสาระศิลปะ 1,025 15 1,040  

เฉล่ีย 130  

กลุ=มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

50 นางสาวศศิธร เจียมจิตต: 75 0.5 75.5  

51 นางสุพัตรา บุญทองมาก 96 - 96  

52 นางสมใจ เนียวกุล 60 - 60  

53 นางสาวลัดดา ศรีทRวม 97 1 98  

54 นางสาวภานุมน ฐานะตระกูล 202 19 221  

สรุปช่ัวโมงอบรมกลุ=มสาระการงานอาชีพฯ 530 20.5 550.5  

เฉล่ีย 110.10  

กลุ=มสาระการเรียนรู@ภาษาต=างประเทศ 

55 นางสาวศิริพร ยุชัย 157 1.5 158.5  

56 นางรัตน:เรขา สุขสวัสด์ิ 177 1.5 178.5  

57 นางสาวอภินันท: นุตนก 125 - 125  

58 นางสาวกาญจนา แสงพลสิทธ์ิ 120 20 140  

59 นางกิตศิรณัฏฐ: เชียงแรง 171 6 177  

60 นางสาวอุษา ศรีเกษม 183.5 17.5 201  

61 นางสาวเพชรรัตน: รงควงศ: 166 8 174 เรียนป.โท360ชม. 

62 นางสาวศิริศรี หาญสุวรรณ: 81 - 81  

63 นางสาวฐิติรัตน:       จิระวงศ:อรFาม 87 - 87  

สรุปช่ัวโมงอบรมกลุ=มสาระภาษาต=างประเทศ 1,267.5 54.5 1,322  
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เฉล่ีย 146.89  

รวมช่ัวโมงครูผู@สอนเข@าร=วมประชุม/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานของครูผู@สอน 7,302.5  

เฉล่ีย 115.91  

ครูสนับสนุนการสอน 

ท่ี ช่ือ สกุล อบรม 

ปกติ 

อบรม 

ออนไลน4 

รวม 

ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

64 นางสาวสุนิชาลัลน: วรสรวง 87 0.5 87.5  

65 นางสุทธิกานต: พรมศรี 68 5 73  

66 นายสด เจริญวงศ: 91 1.5 92.5  

67 นางพิกุลทอง มณีอFอน 248 - 248  

68 นางยุคลธร อินทรศร 57 3 60  

69 นางปาริชาติ พวงแกRว 57 13.5 70.5  

70 นางกุลยา โพธ์ิน่ิมแดง 69 3 72  

71 นายประพาฬ ทองดี 62 1.5 63.5  

72 นางสาวพิชญธิดา วFองไว 109 1.5 110.5  

สรุปช่ัวโมงอบรมครูสนับสนุนการสอน 848 29.5 877.5  

เฉล่ีย 97.50  

สรุป ช่ัวโมงเข@าร=วมประชุม/อบรม/ทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากร 8,180  

เฉล่ีย 113.61  

เกณฑ4 : ครูและบุคลากรตRองเขRารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยFางนRอยปqละ 60 ช่ัวโมง 

        ครูและบุคลากรผFานการอบรมเพ่ือพัฒนาตนอยFางนRอยปqละ 60 ช่ัวโมง มีจำนวน 72 คน คิดเปrน

รRอยละ 100 

หมายเหตุ : ครูผูRสอนลาออกระหวFางปqการศึกษา 3  คน  ไดRแกF 

1.  นางสาวสุพิชฌาย:       วงศ:สกุลเพชร 

2. นางสาวศิริเพชร          อมาตยานนท: 

3. นางสาวพรวีณา           อยูFดีรัมย: 
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รวมช่ัวโมงเข@าร=วมประชุม/อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงานของ

ครูผู@สอน 

ช่ัวโมง หมายเหตุ 

กลุFมสาระการเรียนรูRภาษาไทย 103.32  

กลุFมสาระการเรียนรูRคณิตศาสตร: 98.94  

กลุFมสาระการเรียนรูRวิทยาศาสตร: 128.45  

กลุFมสาระการเรียนรูRสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 96.93  

กลุFมสาระการเรียนรูRสุขศึกษาและพลศึกษา 100  

กลุFมสาระการเรียนรูRศิลปะ 130  

กลุFมสาระการเรียนรูRการงานอาชีพและเทคโนโลยี 110.10  

กลุFมสาระการเรียนรูRภาษาตFางประเทศ 146.89  

รวม 914.63  

เฉล่ีย 8 กลุ=มสาระ 114.33  

เฉล่ียครูสนับสนุนการสอน 97.50  

สรุป    เฉล่ียช่ัวโมงอบรมครูและบุคลากร 105.92  

 

จากตารางพบว=า 

     ครูของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต: สีลม มีช่ัวโมงเฉล่ียในการอบรม เฉล่ีย 115.91 ช่ัวโมง 

     ครูสนับสนุนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต: สีลม มีช่ัวโมงเฉล่ียในการอบรม เฉล่ีย 97.50 

ช่ัวโมง    

     สรุป : ครูและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต4 สีลม มีจำนวนช่ัวโมงเฉล่ียในการอบรม

เฉล่ีย 105.92 ช่ัวโมง 
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คำส่ังท่ี หัวข@ออบรม วันท่ี เวลา รวม
(ชม) 

ผู@จัด 

21/2562 สัมนาฟ้ืนฟูจิตใจ “Together Every 

achieves More” 

8-10 พ.ค.62 

(80 คน) 

08.30-20.30 24 อสค.สีลม 

วิทยากร คุณพ-อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ6 

22/2562 อบรม”การขับเคล่ือนการส่งส่งเสริมการ
ประเมินมาตรฐาน” 

23-24 พ.ค.62 
(2 คน) 

08.30-16.00 13 สช. 

23/2562 อบรมผู้นํานันทนาการ 31พ.ค.-1มิ.ย.62 

(2 คน) 

  แผนกเยาวชน อัครสังฆ

มณฑลกรุงเทพ 

วิทยากร คุณพ-อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ6 

24/2562 ประชุมช้ีแจงการปฏิบัติตามพรบ.การ

สาธารณสุข พ.ศ.2560 

22 พ.ค. 62 

(1 คน) 

08.00-12.00 4 สำนักงานเขตบางรัก 

25/2562 สัมนาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน/ผู้บริหารดรง
เรียนเอกชนก่อนการตรวจ นิเทศ ติดตาม 
กํากับการให้เงินอุดหนุนในส่วนกลาง 

1 มิ.ย.62 

(2 คน) 

 

  สช. 

26/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

21 พ.ค 62 

(1 คน) 

16.00-19.00 3 บริษัท Apple ประเทศไทย

จำกัด 

28/2562 อบรมโครงการสร้างทีมทิยากรเป็นผู้นํา 
“ยุวธรรมฑูต” 

7 มิ.ย.62 

(3 คน) 

 

08.30-16.00 6.30 ฝ}ายงานยุวธรรมทูต 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

29/2562 โครงการเสริมทักษะผู้นํายุวธรรมฑูต 14-16 มิ.ย.62 

(1 คน) 

08.30-16.00 6.30 ฝ}ายงานยุวธรรมทูต 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

30/2562 อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “ประกาศกอิส
ยาห์” 

1,8 มิ.ย.62 

(2 คน) 

08.30-15.30 6 แผนกพระคัมภีร: 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

42/2562 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง อสค. 15-16 มิ.ย.62 

(13 คน) 

10.00-20.00 

08.30-12.00 
11 อสค.สีลม 

43/2562 ประชุม “การนำผลO-netไปสูFการพัฒนา 19-20 มิ.ย.62 

(2 คน) 

08.30-16.30 7 สช. 

44/2562 โครงการประชุมวิชาการคุณธรรมในพ้ืนท่ี

ทางสังคม 

18 มิ.ย.62 

(1 คน) 

10.30-15.30 4 ศูนย:คุณธรรม(องค:กร

มหาชน) 

การอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน จากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศของครูและบุคลากร  ปีการศึกษา 2562 
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คำส่ังท่ี หัวข@ออบรม วันท่ี เวลา รวม
(ชม) 

ผู@จัด 

46/2562 งานมหกรรมสนามเด็กเลFนหุFนยนต: 23 มิ.ย.62 

(3 คน) 

08.30-16.00 6.30 บริษัท CP ALL และ

สถาบันการจัดการปmญญา

ภิวัฒน: 

60/2562 ประชุมเครือขFายสุขาภิบาลอาหาร 4 ก.ค.62 

(1 คน) 

09.00-12.00 3 สำนักงานเขตบางรัก 

63/2562 ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปq 

2562 

17 ส.ค.62 

(1 คน) 

09.00-15.00 5 คุรุสภา 

64/2562 ประชุมสภาการศึกษาคาทอลิก 18-21 ส.ค.62 

(3 คน) 

  สภาการศึกษาคาทอลิกแหFง

ประเทศไทย 

72/2562 อบรมหัวขRอ “Photo Essay for 

Teachers using Keynote” 

11 ก.ย.62 

(1 คน) 

17.00-19.00 2 บริษัท Apple ประทเศไทย 

จำกัด 

77/2562 อบรมนิทศศการส่ือการส่ือการสอนใหมF

และการประชุมวิชาการนานาชาติ 

9-11 ต.ค.62 

(10 คน) 

10.30-12.00 

14.00-15.30 
3 สมาคมเวิร:ดไดแด็ค 

78/2562 อบรมหัวขRอ “21st Century Happy 

Learning Together รFวมสรRางการเรียนรูR

กRาวสูFศตวรรษท่ี 21” 

15-16 ต.ค. 62 

(4 คน) 

  บริษัท เลิร:น เอ็ดดูเคช่ัน 

จำกัด 

82/2562 

 

อบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาครูยุค 

4.0 (MOU สจล.) 

20-21 ต.ค.62 

26-28 ต.ค.62 

(9 คน) 

08.30-16.00 35 มหาวิทยาลัยพระจอมเกลRา 

ลาดกระบัง รFวมกับ 

 โรงเรียนอสค.สีลม 

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ: 

อ.นภาลัย มีลา 

พัฒนาครูสูFสากล รัฐปqนัง ประเทศมาเลเซีย 6-19 ต.ค. 62 

(7 คน) 

6-19 ต.ค.62 40 Teachers at school of 

Languages, Literacies 

and translation, 

84/2562 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4-5 พ.ย.62 

(78 คน) 

09.00-16.00 12 อสค.สีลม 

วิทยากร นายดิเรก สายศิริวิทย>และคณะ 

85/2562 สัมมนาวิชาการกับสมศ. 28 พ.ย.62 08.30-16.00 6.30 สมศ. 

99/2562 อบรมเตรียมการแขFงขัน Robot นานาชาติ  

-การเขียน Coding/เทคนิคการตFออุปกรณ: 

29 ม.ค.63 

(6 คน) 

08.30-14.00 4 บริษัท My Robot Time 

วิทยากร นายรวีวัชร6 ตรีสินบุรพงศ6 

อบรมเตรียมการแขFงขัน Robot นานาชาติ  

-การเขียน Coding/การใชRอุปกรณ:กับiPad 

30 ม.ค.63 

(7 คน) 

09.00-16.00 6 บริษัท ภูมิสมิทธ: รFวมกับ 

Brain Adventure Camp 
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คำส่ังท่ี หัวข@ออบรม วันท่ี เวลา รวม
(ชม) 

ผู@จัด 

     วิทยากร นายศิริชัย สาตร6พันธุ6 
และคณะ 

101/2562 การอบรมหลักสูตรออนไลน: GORU 21 4 ก.พ..63 

(1 คน) 

08.30-12.00 3 ศูนย> SEAMEO INNOTECH 

- การสรRางส่ือนวัตกรรมดRวย iPad ตลอดปีการศึกษา 1คาบ/สัปดาห> 10 อสค.สีลม 

วิยากร นายวีระพงศ> สุขสวัสด์ิ และ

บริษัท Apple Thailand 
- โครงการพัฒนาครูยุค4.0 (การเรียน

ภาษาอังกฤษ) 

ตลอดปีการศึกษา 1คาบ/สัปดาห> 10 อสค.สีลม 

วิยากร คณะครู Philippine และ 

Mr. Wigand 

- การเรียนคำสอนครูคาทอลิก ตลอดปีการศึกษา 1คาบ/สัปดาห> 15 อสค.สีลม  

วิทยากรบาทหลวงสุรศักด์ิ อัมพาภรณ> 

108/2562 กิจกรรม iTeachers 16-26 มี.ค.63 1ช่ัวโมง/วัน 8 อสค.สีลม 

วิทยากร นายวีระพงศ> สุขสวัสด์ิ 

109/2562 โครงการพัฒนาครูยุค4.0 (การเรียน

ภาษาอังกฤษ) 

16 – 27 มี.ค.63 2 ช่ัวโมง/วัน 20 อสค.สีลม 

วิทยากร Foreign Teachers 

110/2562 อบรมเร่ืองการพัฒนาตนเองดRานทักษะการ

ฟmงและทักษะการใหRคำปรึกษา (เบ้ืองตRน) 

   อสค.สีลม 

วิทยากร เซอร>อักแนสเซ วงษ>ยรรยง 
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้เก่ียวข้อง 
 กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเป็นส่วนหน่ึงของโครงการประสานความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ระดับ

คุณภาพ 5 4 3 2 1 

1 
ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

102 45 3 0 0 93.20 4.66 มากท่ีสุด 

2 
ผู้ปกครองรับทราบกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของ
โรงเรียน 

106 41 2 1 0 93.60 4.68 มากท่ีสุด 

3 
ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดูแล
นักเรียนร่วมกับครู 

108 37 5 0 0 93.73 4.69 มากท่ีสุด 

4 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน 

102 41 7 0 0 92.67 4.63 มากท่ีสุด 

5 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนอย่าง
เหมาะสมและท่ัวถึง 

103 35 12 0 0 92.13 4.61 มากท่ีสุด 

6 
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

109 37 3 1 0 93.87 4.69 มากท่ีสุด 

7 
การรับทราบข้อมูล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง 

110 30 9 1 0 93.20 4.66 มากท่ีสุด 

สรุป 93.20 4.66 มากท่ีสุด 
 

สรุปกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ (%
93.20,!"= 4.66) โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ (%93.87,!"=4.69)  
ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดูแลนักเรียนร่วมกับครูอยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ (%93.73,!"=4.69)  ผู้ปกครองรับทราบกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียน อยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ (%93.60,!"=4.68) ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนและการรับทราบข้อมูล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ (%93.20,!"=4.66) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา และ
วางแผนร่วมกับทางโรงเรียนอยู ่ในระดับคุณภาพมากที ่สุด คิดเป็นร้อยละ (%92.67,!"= 4.63)   สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
(%92.13,!"=4.61)    
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บทที่ 5	

สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
 

 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สามารถสรุปได้
ดังต่อไปน้ี  
 

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)		
 

 สรุปผลรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต: สีลม ปqการศึกษา 2562 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
2. ผลการดําเนินงาน 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป.าหมาย 
(ร3อยละ) 

 

จำนวน
ผู3เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู3เรียนผBาน
เกณฑEที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร3อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได3 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไมB 

ปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู4เรียน        

1 มีความสามารถในการอFาน การเขียน  

การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  87 1,369 1,264 92.33 ยอดเย่ียม 

1.1 รWอยละของผูWเรียนมีทักษะในการอZานในแตZละ

ระดับช้ันตามเกณฑ>ท่ีสถานศึกษากำหนด ü -   1,267 92.51  

1.2 รWอยละของผูWเรียนมีทักษะในการเขียนในแตZละ

ระดับช้ันตามเกณฑ>ท่ีสถานศึกษากำหนด ü -   1,267 92.51  

1.3 รWอยละของผูWเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตZละ

ระดับช้ันตามเกณฑ>ท่ีสถานศึกษากำหนด 
ü -   1,258 91.87  

1.4 รWอยละของผูWเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแตZละ

ดับช้ันตามเกณฑ>ท่ีสถานศึกษากำหนด 
ü -   1267 92.53  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป.าหมาย 
(ร3อยละ) 

 

จำนวน
ผู3เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู3เรียนผBาน
เกณฑEที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร3อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได3 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไมB 

ปฏิบัต ิ

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห: คิดอยFาง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแกRปmญหา 

  92 1,369 1,281 93.57 ยอดเย่ียม 

2.1 รWอยละของผูWเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ 

ใครZครวญ ไตรZตรองอยZางรอบคอบโดยใชWเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ 

ü -   1,277 93.30  

2.2 รWอยละของผูWเรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ü -   1,276 93.18  

2.3 รWอยละของผูWเรียนมีการแกWปeญหาอยZางมีเหตุผล ü -   1,290 94.25  

3 มีความสามารถในการสรRางนวัตกรรม   76 1,369 1,228 89.7 ยอดเย่ียม 

3.1 รWอยละของผูWเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูWไดW

ท้ังตัวเองและการทำงานเปfนทีม 
ü -   1,228 89.72  

3.2 รWอยละของผูWเรียนสามารถเช่ือมโยงองค>ความรูWและ

ประสบการณ>มาใชWในการสรWางสรรค>ส่ิงใหมZ ๆ อาจเปfน

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

ü -   1,227 89.65  

4 มีความสามารถในการใชRเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร 
  92 1,369 1,286 93.91 ยอดเย่ียม 

4.1 รWอยละของผูWเรียนมีความสามารถในการใชWเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
ü -   1,288 94.11  

4.2 รWอยละของผูWเรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดWาน

การเรียนรูW 

การส่ือสาร การทำงานอยZางสรWางสรรค> และมีคุณธรรม 

ü -   1,283 93.70  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
  68 1,369 1,105 80.74 ยอดเย่ียม 

5.1 รWอยละของผูWเรียนบรรลุการเรียนรูWตามหลักสูตรสถานศึกษา ü -   1,369 100  

5.2 รWอยละของผูWเรียนมีความกWาวหนWาในการเรียนรูWตาม

หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
ü -   1,081 78.91  

5.3 ร&อยละของผู&เรียนมีความก&าวหน&าในผลการ
ทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ ü -   867 63.33  

6 มีความรู(ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต<องานอาชีพ   92 1,369 1,319 96.34 ยอดเย่ียม 

6.1 รWอยละของผูWเรียนมีความรูW ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีใน

การศึกษาตZอ  

ü -   1,369 100  

6.2 รWอยละของผูWเรียนมีความรูW ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีใน

การจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ 

ü -   1,264 92.34  
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ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน 

 
เป.าหมาย 
(ร3อยละ) 

 

จำนวน
ผู3เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู3เรียนผBาน
เกณฑEที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร3อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได3 

คุณลักษณะที่พึงประสงคBของผู4เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและคFานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
  92 1,369 1,294 94.51 ยอดเย่ียม 

1.1 รWอยละของผูWเรียนมีพฤติกรรมเปfนผูWท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในกฎกติกา   ü -   1,299 94.87  

1.2 รWอยละของผูWเรียนมีคZานิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด โดยไมZขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ü -   1,290 94.22  

2 ความภูมิใจในทRองถ่ินและความเปrนไทย   92 1,369 1,273 93 ยอดเย่ียม 

2.1 รWอยละของผูWเรียนมีความภูมิใจในทWองถ่ิน เห็นคุณคZาของ

ความเปfนไทย  ü -   1,268 92.65  

2.2 รWอยละของผูWเรียนมีสZวนรZวมในการอนุรักษ>วัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปeญญาไทย ü -   1.278 93.36  

3 การยอมรับท่ีจะอยูFรFวมกันบนความแตกตFาง

และหลากหลาย 
  92 1,369 1,279 93.46 ยอดเย่ียม 

- รWอยละของผูWเรียนยอมรับและอยูZรZวมกันบนความแตกตZาง

ระหวZางบุคคลในดWานเพศ วัย  เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี 
ü -   1,279 93.46  

4 สุขภาวะทางรFางกายและจิตสังคม   92 1,369 1,289 94.13 ยอดเย่ียม 

4.1 รWอยละของผูWเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

อารมณ>และสังคม และแสดงออกอยZางเหมาะสมในแตZละชZวงวัย  
ü -   1,293 94.45  

 4.2 รWอยละของผูWเรียนสามารถอยูZรZวมกับคนอ่ืนอยZางมีความสุข 

เขWาใจผูWอ่ืน ไมZมีความขัดแยWงกับผูWอ่ืน ü -   1,284 93.81  

สรุปผลการประเมิน 92.17 

ยอด

เย่ียม 
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3. กระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน   
 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิสัยทัศน์โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ สีลม “บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตามคุณค่าพระวรสาร  เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ลํ้าหน้าทางความคิด ใช้เทคโนโลยีอย่างมี

วิจารณญาณ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โรงเรียนพัฒนาค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สู่ศตวรรษท่ี 21 โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน 

ด้วยโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละกลุ่มสาระจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถ

อ่านและเขียนได้เหมาะสมตามหลักสูตรของแต่ละระดับชั้น มีการคัดกรองผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้าน 

การอ่านและการเขียน รวมถึงการพัฒนาด้านการเรียนควบคู่ไปพร้อมกัน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพใน

การเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ กิจกรรมนี้ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 

ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์และวิชา

ภาษาอังกฤษ การส่งเสริมด้านภาษาไทย ด้วยโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรมประกวดคัดไทย กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว 

กิจกรรมเปิดพจนานุกรม และกิจกรรมอ่านทํานองเสนาะ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนา

นักเรียนให้เห็นคุณค่าภาษาไทย  ปลูกฝังให้เด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่ได้รักและหวงแหนภาษาไทย ใช้

ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกิจกรรม 

Story Telling กิจกรรม English Quiz ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แข่งขันตอบคําถาม

ความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ กิจกรรม Picture Story ทักษะเขียนเรื่องตามความสนใจและนําเสนอหน้าช้ัน

เรียน และผู ้เรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 - 6 โรงเรียนจัดทดสอบความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษตามระดับมาตรฐาน CEFR กิจกรรม Oxford Young Learner Placement Test จํานวน

ผู้เรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 ระดับกลาง (Intermediate) 

สูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ด้านทักษะการคิดคํานวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฝึกเกม 24 แต้ม  

ฝึกทักษะบวก ลบ คูณ หารเลข 1-9 ซึ่งมีเกณฑ์และระดับความยากง่ายตามระดับของนักเรียน กิจกรรม 

Tangram นักเรียนจะได้ฝึกจากรูปเรขาคณิตสองมิติ มาประกอบเป็นรูปต่างๆ ตามที่กําหนด กิจกรรม 

Math Quiz พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กิจกรรมคิดเร็ว พัฒนาให้นักเรียนมีกระบวนการคิดคํานวณ

เลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา ด้วยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเหล่านี้ ผลการ

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 

คะแนน ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย นอกจากนี้ ผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา นําไป
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ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมผู้เรียนด้วยโครงการ Academic 

Walk Rally กิจกรรมวันวิชาการ พัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของนักเรียนในทุกๆ ด้าน รวมถึงผู้เรียนแสดงศักยภาพและความสามารถเชิงวิชาการ ผ่าน

กระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ ความหลากหลายของ

กิจกรรม ทําให้เกิดการท้าทายในการเสนอผลงาน รู้จักแสดงความคิดเห็น การเชื่อมโยงความรู้และทักษะ

ก่อเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน กิจกรรมวันภาษาไทย ส่งเสริมการคิดต่างๆ ในรูปแบบการบูรณาการ โครงการ 

Sci-Pro กิจกรรม Junior Science Show ให้คิดพิจารณาไตร่ตรองรู้จักแก้ปัญหา มีความละเอียดในการ

จําแนกแยกแยะ การอภิปราย เพราะการทดลองไม่ได้จํากัดในเฉพาะห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แต่

สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนศึกษาหา

คาวมรู้ ลงมือปฏิบัตินําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ในชีวิตประจําวัน ส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะ แสดงออก 

นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย

ตนเองอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมโครงงานบูรณาการ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสามารถนําไปใช้

ในการดํารงชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเป็นการ

เรียนรู้ที่อาศัยความเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อจะได้นํามาประยุกต์ในชีวิตจริง การจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ

เรียนรู้ และเรียนรู้การแก้ปัญหา รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงาน ฝึกการทํางาน

อย่างมีระบบ รู้จักวางแผนในการทํางาน การเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี กิจกรรมการแข่งขัน K-Bot นานาชาติ 

ผู้เรียนสามารถฝึกการคิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาและนําไปประยุกต์ใช้ด้วย

ตัวเองได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยก่อนการสร้างโครงงานนักเรียน ต้องร่วมกันปฏิบัติงาน แบบ PDCA ปฏิบัติ

จริง และต้องสืบค้นใช้ข้อมูลที่หลากหลาย เชื่อมโยงในด้าน STEM เมื่อทําโครงงานเสร็จสิ้น จะต้องมีการ

ประเมินคุณภาพ และนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ส่ง

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันประกวดด้านการ

ประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K*BOT ASIA 2019 : The Belt and Road ณ ศูนย์การ

เรียนรู้โนอาห์ อาร์ค (Noah’s Ark Hong Kong) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล First Honor K*bot Asia 2019 ประเภท Open Category : Creative Build 

Competition : offsite รางว ัลรองชนะเล ิศ  Creative Build Competition ถ ้วยรางว ัล Second 

Honor K*bot Asia 2019  รางว ัลชนะเล ิศ Champion ประเภท ON-SITE MAKER CHALLENGE: 

Precision Ball Launch และการแข ่งข ันในรายการ  International Youth Robot Competition 

(IYRC) สถานท่ีแข่งขัน Daejeon Convention Center (DCC) Daejeon, South Korea รางวัลชนะเลิศ 

Gold Award การแข่งขัน Creative Design (Junior Creative) 7-12 years old ซึ่งผลจากการพัฒนา
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คุณภาพผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีทักษะทางอาชีพและเจตคติที่ดีต่อการทํางานร่วมกัน ปรากฎผลความสําเร็จ

อีกประการจากแบบประเมินความพึงพอใจ ผู ้ปกครองรับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับพฤติกรรมและ

พัฒนาการแต่ละด้านของบุตรหลานจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย ยกย่อง ชื่นชมในคุณภาพผู้เรียน และยอมรับในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาท่ี

สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างผลงานและนําเสนอผลงานการเรียนโดยใช้ iPad ผ่านทาง 

Application  จนมีความโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ ดังผลการประเมิน

ภายนอก (พ.ศ.2559-2563) รอบ 4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับ

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ด้านคุณภาพของผู้เรียน และผลการประเมินความโดดเด่น เป็นต้นแบบ มีความโดด

เด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)  
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มาตรฐานที ่2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
2. ผลการดําเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค:าเป;าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีไดF ปฏิบัต ิ ไมB 

ปฏิบัต ิ
1 มีเปkาหมายวิสัยทัศน:และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 

  

92 92.00/4.60 

1.1 กำหนดเปQาหมายที่สอดคล\องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต\องการของชุมชน ท\องถิ่น วัตถุประสงคlของแผนการ

ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต\นสังกัด 

ü - 

  

1.2 กำหนดวิสัยทัศนl และพันธกิจ ที่สอดคล\อง เชื่อมโยงกับ

เปQาหมาย แผนยุทธศาสตรlชาติ แผนการศึกษาแหuงชาติ 

นโยบายของรัฐบาลและต\นสังกัด 

ü - 

  

1.3 กำหนดเปQาหมาย  วิสัยทัศนl  และพันธกิจ ทันตuอ             

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ü - 

  

1.4 นำเปQาหมาย วิสัยทศันl และพันธกิจผuานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ü - 

  

1.5 นำเปmาหมาย วิสัยทัศน> และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรZ ตZอ

สาธารณชน 
ü - 

  

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   92 93.99/4.70 

2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยZางเปfนระบบ  ü -   

2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา

งานอยZางตZอเน่ือง 
ü - 

  

2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล

ชZวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
ü - 

  

2.4 สถานศึกษามีการนำขWอมูลมาใชWในการพัฒนาสถานศึกษา ü -   

2.5 สถานศึกษาใหWบุคลากรและผูWทีเก่ียวขWองทุกฝpายมีสZวนรZวมในการวางแผน 

ปรับปรุง พัฒนา และรZวมรับผิดชอบตZอผลการจัดการศึกษา 
ü - 
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ประเด็นพิจารณา 
การ

ปฏิบัติงาน *** 
ค=าเปeาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 
คุณภาพท่ีได@ ปฏิบัต ิ

ไมB 
ปฏิบัต ิ

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนRนคุณภาพผูRเรียนรอบ

ดRานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุFมเปkาหมาย 

  

92 94.50/4.73 

3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด7านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ü - 
  

3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด7านการพัฒนา

หลักสูตรตามความต7องการของผู7เรียน ที่สอดคล7องกับบริบทของ

สถานศึกษา ชุมชน และท7องถิ่น 
ü - 

  

3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน7นคุณภาพ

ผู7เรียนรอบด7านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  ü - 
  

3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอนทุกกลุRมเปTาหมาย  ü - 
  

3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให7ทันตRอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ü - 
  

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหRมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 

  
92 92.38/4.62 

4.1 สRงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให7มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ  ü - 
  

4.2  จัดให7มีชุมชนการเรียนรู7ทางวิชาชีพ ü -   

4.3 นำชุมชนการเรียนรู7ทางวิชาชีพเข7ามาใช7ในการพัฒนางานและ

การเรียนรู7ของผู7เรียน ü - 
  

4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มี

ผลตRอการเรียนรู7ของผู7เรียน ü - 
  

4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร7างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปYนแบบอยRาง

ที่ดีที่สRงผลตRอการเรียนรู7ของผู7เรียน ü - 
  

5 จัดสภาพแวดลRอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตFอ

การจัดการเรียนรูRอยFางมีคุณภาพ 

  

92 94.05/4.70 

 5.1 จัดสภาพแวดล7อมทางกายภาพภายในห7องเรียน ที่เอื้อตRอการ

เรียนรู7 และคำนึงถึงความปลอดภัย ü - 
  

5.2  จัดสภาพแวดล7อมทางกายภาพภายนอกห7องเรียน ที่เอื้อตRอ

การเรียนรู7 และคำนึงถึงความปลอดภัย ü - 
  

 5.3  จัดสภาพแวดล7อมที่สRงเสริมให7ผู7เรียนเกิดการเรียนรู7เปYน

รายบุคคล และเปYนกลุRม ü - 
  

5.4  จัดสภาพแวดล7อมทางสังคม ที่เอื้อตRอการจัดการเรียนรู7 และ

มีความปลอดภัย ü - 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 
ค:าเป;าหมาย 

ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีไดF ปฏิบัต ิ

ไมB 
ปฏิบัต ิ

 5.5 จัดใหWผูWเรียนไดWใชWประโยชน>จากการจัดสภาพแวดลWอมตามศักยภาพของ

ผูWเรียน 
ü - 

  

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรูW 
  

92 92.13/4.61 

6.1  ไดWศึกษาความตWองการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  ท่ีเหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษา 
ü - 

  

6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูW

ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ü - 

  

6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูWท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ü - 

  

6.4  ใหWบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชWในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูWท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ü - 

  

6.5  ติดตามผลการใชWบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา

เพ่ือใชWในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูWท่ีเหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

 

ü - 

  

สรุปผลการประเมิน 93.18/4.66 ยอดเยี่ยม 
 

3. กระบวนการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เพื ่อให้บรรลุตามพันธกิจ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ โรงเรียนประเมิน ติดตาม กําหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการประเมินในแต่ละปี

การศึกษา จึงได้มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําปี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

มาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใช้ข้อมูลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบของผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื ่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมวางแผนและดําเนินการให้งานบรรลุเป้าหมาย ทันกับความ

เปลี่ยนแปลง เช่น การส่งเสริมครูด้านภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมครูด้านการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 

กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู ทําให้ครูมีการพัฒนา

ตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมครูอบรมเพิ่มพูนความรู้ 60 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่ม ให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การ

จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา กํากับติดตามให้การนิเทศภายในดําเนินการอย่างเป็นระบบ  

คณะกรรมการดําเนินงานทั้ง 7 ฝ่าย เตรียมวิธีดําเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง



  

105 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 
 

กับมาตรฐานการศึกษา ให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติของโรงเรียน กําหนดบทบาทหน้าที่โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณ แต่ละฝ่ายจะมี

สารสนเทศเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ทําให้การบริหารจัดการภายใต้ฝ่ายมีผลการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ปี  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โรงเรียนกําหนดค่าเป้าหมาย  ประกาศมาตรฐาน

การศึกษา  มีคําสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบดําเนินการเก็บร่องรอยหลักฐานในแต่ละมาตรฐาน  แต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินภายในประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ผู้แทนคณะครู ผู้แทนผู้ปกครอง  

นําผลรายงานต่อสาธารณชน  

 การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาและต้นสังกัดและตระหนักถึงความต้องการของชุมซน 

ท้องถิ่น พัฒนาวิชาการที่เน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เปิด

โอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วม และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐาน การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการ

พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  

 แม้ว่าโรงเรียนจะมีพื้นที่จํากัด แต่ก็สามารถบริหารจัดการใช้สอยเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า มี

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, English Lab, ห้อง iMusic เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และการสลับ

เวลาพักของนักเรียนในระดับขั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้มีเวลาพักต่างเวลา จึงทําให้พื้นท่ี

ที่มีอยู่อย่างจํากัดเพียงพอต่อนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย จากการดูแล

ร่วมกันของนักเรียนทุกๆ คน  มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์และอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน โดยมีการ

แจ้งบํารุงรักษาอุปกรณ์ และอาคารผ่านระบบของโรงเรียนทางเว็ปไซต์ (www.ascs.ac.th) เพื่อทําการ

ซ่อมบํารุง และทางโรงเรียนมีการสํารวจสภาพอาคารสถานที่และพัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องปีละ 2 ครั้ง โดยใช้

แบบสํารวจสภาพอาคารสถานที่และพัสดุ-ครุภัณฑ์ และมีการประเมินแผนงานอาคารสถานที่ และ

ส่ิงแวดล้อม การจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนที่มีความสะดวก 

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลอบคลุมเป้าหมายที่เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง

ประถมศึกษาปีที่ 6 ครูและบุคลากรการศึกษาภายในโรงเรียน โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบ

เครือข่าย โดยฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เช่น iBook วิทยาศาสตร์, 

ภาษาไทย, สุขศึกษา ,วิชานาฏศิลป์ เป็นต้น  และให้คําแนะนําครู สร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี 
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โรงเรียนจัดระบบเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนทันสมัยนําไปประยุกต์ใช้ได้ 

โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

***  ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ    =                ผลรวมค่าเป้าหมาย 
                                                                        จํานวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
แปลผลระดับคุณภาพ     ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ  

ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา   1.00 – 1.49 

ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคุณภาพ ปานกลาง   1.50 –2.49  

ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี    2.50 – 3.49 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ    3.50 – 4.49 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม   4.50 – 5.00 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2. ผลการดําเนินงาน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป.าหมาย 
(ร3อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผBาน
เกณฑEที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร3อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได3 
ปฏิบัต ิ

 
ไมB 

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียนรูRผFานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต:ใชRในชีวิตไดR 

  

88 60 56 93.44 
ยอด

เย่ียม 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูWตามมาตรฐานการเรียนรูW 

ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนWนใหWผูWเรียนไดW

เรียนรูW โดยผZานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ü - 

  
57 94.92 

 

1.2  มีแผนการจัดการเรียนรูWท่ีสามารถนำไปจัด

กิจกรรมไดWจริง ü -   55 92.20  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป.าหมาย 
(ร3อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผBาน
เกณฑEที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร3อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได3 
ปฏิบัต ิ

 
ไมB 

ปฏิบัต ิ

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูWเฉพาะสำหรับผูWท่ีมี

ความจำเปfน และตWองการความชZวยเหลือพิเศษ  
- ü   - -  

 1.4  ฝrกทักษะใหWผูWเรียนไดWแสดงออก แสดงความ

คิดเห็น สรุปองค>ความรูW และนำเสนอผลงาน ü -   56 93.42  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูWใหWผูWเรียนสามารถ

นำไปประยุกต>ใชWในชีวิตประจำวันไดW ü -   56 93.22  

2 ใชRส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลFงเรียนรูRท่ีเอ้ือตFอการเรียนรูR 
  88 67#0 59 98.26 

ยอด

เย่ียม 

1.1 ใชWส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูW ü -   60 100  

1.2 ใชWแหลZงเรียนรูW และภูมิปeญญาทWองถ่ินในการ

จัดการเรียนรูW ü -   60 100  

 1.3 สรWางโอกาสใหWผูWเรียนไดWแสวงหาความรูWดWวย

ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ü -   57 94.78  

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  92 60 58 96.81 

ยอด

เย่ียม 

3.1 ผูWสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนWนการ

มีปฏิสัมพันธ>เชิงบวก  
ü -   60 100  
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3.2 ผูWสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหWเด็กรักครู 

ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรูW สามารถ

เรียนรูWรZวมกันอยZางมีความสุข 

ü - 
  

56 93.61 
 

4 ตรวจสอบและประเมินผูRเรียนอยFาง

เปrนระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผูRเรียน 

  

87 60 54 90.54 
ยอด

เย่ียม 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนรูWอยZางเปfนระบบ ü -      

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป.าหมาย 
(ร3อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผBาน
เกณฑEที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร3อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได3 
ปฏิบัต ิ

 
ไมB 

ปฏิบัต ิ

 4.2 มีข้ันตอนโดยใชWเคร่ืองมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปmาหมายในการจัดการ

เรียนรูW 
ü - 

     

4.3 เปsดโอกาสใหWผูWเรียนและผูWมีสZวนเก่ียวขWองมีสZวน

รZวมในการวัดและประเมินผล ü -      

4.4 ใหWขWอมูลยWอนกลับแกZผูWเรียนเพ่ือนำไปใชWในการ

พัฒนาการเรียนรูW 
ü -      

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูRและใหR

ขRอมูลสะทRอนกลับเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนรูR 

  87 67 53 88.51 
ยอด

เย่ียม 

 5.1 และผูWมีสZวนเก่ียวขWองรZวมกันแลกเปล่ียนความรูW

และประสบการณ>ในการจัดการเรียนรูW ü -      

5.2 นำขWอมูลปmอนกลับไปใชWในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูWของตนเอง ü -      

สรุปผลการประเมิน 93.51 ยอด

เย่ียม 

หมายเหตุ   กรอกข@อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ผลการประเมิน (รRอยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จำนวนประเด็นพิจารณา 

แปลผลระดับคุณภาพ        

กำลังพัฒนา  รRอยละ  00.00 – 49.99     

ปานกลาง  รRอยละ  50.00 – 59.99     

ดี   รRอยละ 60.00 – 74.99     

ดีเลิศ   รRอยละ 75.00 – 89.99     
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 ยอดเย่ียม  รRอยละ 90.00 – 100 

 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 2560-2562 พันธกิจ 3 เป้าหมายที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ โรงเรียน
กําหนดนโยบายให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์และออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น โดยก่อนเปิดภาคเรียน ฝ่ายวิชาการกําหนดให้ครูทุกคนต้องส่ง
แผนการจัดการเรียนการเรียนรู้ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสม ก่อนนําไปสอนจริง โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ส่งเสริมการทํางานเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ครู
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกหลัง
แผนการจัดการเรียนรู ้หน้าที่ของครูประจําชั้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน ครู 
ผ่านการประชุมและแบบสอบถามความพึงพอใจทุกปีการศึกษา ครูใช้สื่อในการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายและเหมาะสม เน้นการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ เตรียมครูสู่ครูยุค 4.0 
ยังส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมปลาย นํา iPad มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียน ทํา
ให้ครูต้องได้รับการพัฒนาด้านการสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี จัดเป็นกระบวนการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) SMART ASCS เป็นผู้นําการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา ส่งเสริมครูมือ
อาชีพ ด้วย iTeacher ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยี จัดอบรม
พฒันาส่งเสริมให้ความรู้ครูด้านเทคโนโลย ี1 คาบเรียน/สัปดาห์ และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีระหว่างครูภายในและบุคลากรจากภายนอก  โรงเรียนจึงได้รับการ
ยอมรับจากภายนอก ได้รับการศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อการสอน การใช้
เทคโนโลยีประกอบการเรียนได้อย่างไร โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบ iMac ห้อง English Lab 
สามารถสร้างสื่อ Green Screen จึงทําให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เสมือนสถานที่
จริง ห้องศาสนา ที่หล่อเหลากล่อมเกลาผูเ้รียนได้ตรงตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของโรงเรียนได้
เป็นอย่างดี การส่งเสริมแหล่งเรียนภายนอก ภูมิปัญาท้องถิ่น จากการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ระดับชั้น ด้วยโครงการ ASCS รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต ์อีกทั้งยังมีผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในวันวิชาการของโรงเรียน ทําให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ภายนอก
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อย่างหลากหลาย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุข ศักยภาพการทํางาน การมีเจตคติต่อ
อาชีพ จึงทําให้นักเรียนรักที่จะเรียนรู ้รักเพื่อน รักโรงเรียน นักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน จึงไม่
พบบันทึกนักเรียนที่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมที่รุนแรง อีกทั้งครูแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอนโดยทําวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยงานวิจัย ฝ่ายวิชาการ จัดกลุ่ม
ส่งเสริมการทําวิจัยให้กับคุณคร ูประกอบด้วยครูที่จบการศึกษาปริญญาโทด้านงานวิจัยและ
คุณครูที่จบปริญญาโทกลุ่มสาระอื่นๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการกํากับ ช่วยเหลือครูแต่
ละกลุ่มสาระอย่างเป็นกัลยนิมิต มีการเผยแพร่บทคัดย่อบนเว็บไซต์ของโรงเรียนทุกปี
การศึกษา มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง คร้งแรกเป็นการนิเทศโดยเพื่อนครู และ
ครั้งที่สองเป็นการนิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าสายชั้นวิชาการ ครูจึง
สามารถพัฒนาการจัดการสอนได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกํากับให้ครูอบรมพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง 60 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ตามเกณฑ์ของโรงเรียน เพื่อให้ครูเท่าทันสังคมแห่งการ
เรียนรู้จากภายนอก สามารถสร้างสรรค์ระบบการสอนอย่างก้าวไกล โดยเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษ ครูต้องอบรมกับครูต่างชาติภายในโรงเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ ด้วยนโยบายที่ก้าว
ไกลของผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง ครูมีการวัดและประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสภาพจริง เช่น ประเมินจากผลงาน การนําเสนองานชั้นเรียน การใช้
แบบทดสอบ การสอบปากเปล่า ซึ่งโรงเรียนไดก้ําหนดนโยบายให้แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระ
ต้องมีทั้งปรนัยและอัตนัย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที ่1-6  ครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยเริ่มใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ และยังจัดทํารายงานผลการเรียนไปยังผู้ปกครองนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและบ้านรวมกัน ดังผลประเมินภายนอก รอบ 4 จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต ์สีลม ได้รับระดับคุณภาพดีเยี่ยม ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สําคัญ   
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2. สรุปผลการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา 	ปIการศึกษา 2562	
 
 จากผลการดำเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต: สีลม ตาม

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สรุปผลไดRดังน้ี 

  
    ระดบัการศึกษาขั -นพื-นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ=งช้ี 
ค=าเปeาหมาย 

ร@อยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู@เรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู@เรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

1) 
มีความสามารถในการอFาน การเขียน การส่ือสาร

และการคิดคำนวณ  
รRอยละ 87  92.33 

2) 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห: คิดอยFางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แกRปmญหา 

รRอยละ 92 93.57 

3) มีความสามารถในการสรRางนวัตกรรม รRอยละ 76 89.70 

4) 
ความสามารถในการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
รRอยละ 92 93.91 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รRอยละ 68  80.74 

6) มีความรูR ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตFองานอาชีพ รRอยละ 92  96.34 

 

มาตรฐาน/ตัวบ=งช้ี 
ค=าเปeาหมาย 

ร@อยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค4ของผู@เรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

1) 
การมีคุณลักษณะและคFานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
รRอยละ 92 94.51 

2) ความภูมิใจในทRองถ่ินและความเปrนไทย รRอยละ 92  93.00 

3) 
การยอมรับท่ีจะอยูFรFวมกันบนความแตกตFางและ

หลากหลาย 
รRอยละ 92  93.46 

4) สุขภาวะทางรFางกาย และจิตสังคม รRอยละ 92 94.13 
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 ด@านคุณภาพผู@เรียน 

 ผลการดำเนินงานบรรลุคFาเปkาหมายที่กำหนดไวR จากการแขFงขันภายนอก ปqการศึกษา 2562 

ผูRเรียนสามารถรับรางวัลระดับนานาชาติ การแขFงขันประกวดดRานการประดิษฐ:และโครงงานวิทยาศาสตร:

นานาชาติ K*BOT ASIA 2019 : The Belt and Road ณ ศูนย:การเรียนรูRโนอาห: อาร:ค (Noah’s Ark 

Hong Kong) เขตบริหารพิเศษฮFองกงแหFงสาธารณ รัฐประชาชนจีน ไดRแกF รางวัลชนะเลิศ ถRวยรางวัล 

First Honor K*bot Asia 2019 ประเภท Open Category : Creative Build Competition : offsite 

รางวัลรองชนะเลิศ  Creative Build Competition ถRวยรางวัล Second Honor K*bot Asia 2019 

รางวัลชนะเลิศ Champion ประเภท ON-SITE MAKER CHALLENGE: Precision Ball Launch การ

แขFงขัน International Youth Robot Competition (IYRC) สถานที ่แขFงขัน Daejeon Convention 

Center (DCC) Daejeon, South Korea รางวัลชนะเลิศ Gold Award การแขFงขัน Creative Design 

(Junior Creative) 7-12 years old จากการแขFงขัน 6th Internatinal Youth Robot Competition 

(IYRC) 2019 จำนวน 21 ประเทศ รางว ัลภายในประเทศ การแขFงข ันคร ูห ุ Fนยนต:ไทย Robot 

Playground-1/2562 ถRวยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีวFาการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปmญญาภิวัฒน: รางวัลเหรียญเงิน การ

ประกวดโครงงานหุFนยนต:หรือสิ่งประดิษฐ: รุFนไมFเกินมัธยมศึกษาตอนตRน ในโครงงานการตFอยอดดRานการ

นำไปใชRในทางธุรกิจหรือการนำไปใชRในการแกRปmญหาของสังคมหรือชFวยใหRคุณภาพชีวิตดีขึ้น รางวัล

เหลFานี้ไดRรับผลจากพัฒนาคุณภาพผูRเรียนศตวรรษที่ 21 โรงเรียนยังประสบความสำเร็จจากคุณภาพ

ผูRเรียนอีกมากมาย อาทิเชFน รางวัลเหรียญทอง การสอบแขFงขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา ประจำปq พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รางวัล

เหรียญเงิน  ระดับชั้นประถมศึกษา“การแสดงความสามารถเรียนรู Rพระราชนิพนธ: ในรัชกาลที่ 6” 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร: วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปqการศึกษา 2562 เปrนตRน ความสามารถสะทRอนถึง

ผลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผูRเรียนอยFางเปrนรูปธรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต: สีลม  

 

 

 

 

 

 

 



  

113 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 
 

 มาตรฐาน/ตัวบ=งช้ี 
ค=าเปeาหมาย 

ร@อยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

2.1 
มีเปkาหมาย วิสัยทัศน: และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
รRอยละ 92 92.20 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  รRอยละ 92  93.99 

2.3  
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนRนคุณภาพผูRเรียนรอบ

ดRานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุFมเปkาหมาย 
รRอยละ 92  94.50 

2.4 
พัฒนาครูและบุคลากรใหRมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
รRอยละ 92  92.38 

2.5 
จัดสภาพแวดลRอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตFอ

การจัดการเรียนรูR 
รRอยละ 92 94.05 

2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรูR 
รRอยละ 92  92.13 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผูRบริหารสถานศึกษามีความมุFงมั่น  มีความทันสมัย  ตRองการพัฒนาสถานศึกษาใหRมีความพรRอม

ตFอการกRาว สูFศตวรรษที่ 21  จึงบริหารจัดการแบบมีสFวนรFวม  นำมาจากหลักการบริหารโดยใชRโรงเรียน

เปrนฐาน ( School Base Management) ปรากฏผลการบริหารจัดการดำเนินไปอยFางเปrนระบบ  

กระบวนการบริหารเริ่มจากการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง (2560-2562)  วิเคราะห:

องค:กรดRวยเทคนิค SWOT ผFานการมีสFวนรFวมจากคณะครู  เครือขFายผูRปกครอง  ผูRทรงคุณวุฒิ  กำหนด

เปrนวิสัยทัศน:  พันธกิจ  เปkาประสงค:  กลยุทธ:  โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ:  สถานศึกษาดำเนินการโดย

บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปq  แผนท้ัง 2 ฉบับจึงมีความเช่ือมโยง  บรรลุตามวิสัยทัศน:ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สถานศึกษากำหนดคFาเปkาหมาย  ประกาศ

มาตรฐานการศึกษา  มีคำสั ่งมอบหมายงานผู Rรับผิดชอบดำเนินการเก็บรFองรอยหลักฐานในแตFละ

มาตรฐาน  แตFงต้ังคณะกรรมการประเมินภายในประกอบดRวย  ผูRทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ผูRแทนคณะครู 

ผูRแทนผูRปกครอง  นำผลรายงานตFอสาธารณชน   

 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาใหRบริการครอบคลุมผูRเรียนทุกคน  ผFานการ

บริหารจัดการระบบดูแลชFวยเหลือนักเรียน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมตอบสนองตามความถนัดและ ความ
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สนใจของผู RเรียนอยFางหลากหลาย  เชFน  กิจกรรมดนตรี  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมประชาธิปไตย  

กิจกรรมการเรียนรูRนอกร้ัวคอนแวนต:  เปrนตRน 

 โรงเรียนจัดการบริหารอาคารสถานที่เปrนไปอยFางมีระบบ  เนื ่องจากมีขRอจำกัดดRานพื้นท่ี  

สถานศึกษาจึงบริหารจัดการใชRสอยเกิดประโยชน:อยFางคุRมคFา  กลFาวคือ หRองกิจกรรมชุมนุม หมุนเวียน

การใชRระหวFางผูRเรียนระดับประถมศึกษาตอนตRน  กับผูRเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  รวมท้ัง 

การพักกลางวันที่ใชRเวลาเหลื่อมกัน  เพื่อใหRพื้นที่ในการพักผFอนแกFผูRเรียนทุกระดับชั้นอยFางพอเพียง  

สภาพแวดลRอมสะอาด มีบรรยากาศทางวิชาการ  ผู Rเร ียนมีปฏิสัมพันธ:ที ่ด ีกับครูและผู Rปกครอง   

มีวัฒนธรรมที่สื่อถึงความรักความเมตตา  ความอบอุFน  เชFน การยิ้ม ไหวR  การแสดงความรักดRวยการกอด  

เปrนตRน  สถานศึกษามีหRองปฏิบัติการเหมาะสมกับจำนวนผูRเรียน  เชFน  หRองดนตรี  หRองเทคโนโลยี  

หRองปฏิบัติการวิทยาศาสตร:  สถานศึกษาบริหารจัดการความเสี่ยงดRานการจราจรบริเวณหนRาประตู  

เนื่องจากการจราจรแออัดมากในชFวงเชRา  ดRวยความรFวมมือจากผูRปกครองจัดตั้งเปrนอาสาจราจรดRวยจิต

อาสา  อำนวยความสะดวกใหRกับผู Rเรียน  ผูRปกครอง  การจราจรภายในสถานศึกษา  ผู Rเรียนที่เปrน

กรรมการนักเรียนจะยืนอำนวยความสะดวก  กำกับการข้ึนลงอาคารเรียนใหRเดินไปดRวยความเปrนระเบียบ

เรียบรRอย 

 ผูRบริหารสถานศึกษากำกับติดตามการดำเนินงานดRวยวงจรคุณภาพ PDCA  จึงมีการพัฒนาระบบ

อยFางตFอเนื่อง  สFงผลใหRเกิดวิธีปฏิบัติที่เปrนเลิศ (Best Practice) เพื่อตอบสนองอัตลักษณ:ของผูRเรียน คือ 

รูRกวRาง ใจกวRาง เพื่อพัฒนาผูRเรียนใหRเปrนบุคคลแหFงการเรียนรูR  สามารถพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลไดRอยFาง

ไมFสิ้นสุด  จากแนวคิดดังกลFาว  ผูRบริหารสถานศึกษาจึงนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาสถานศึกษาใหRเปrน 

SMART ASCS ประกอบดRวย SMART School  เปrนการพัฒนาระบบบริหารจัดการดRวยเทคโนโลยีโดยใชR

โปรแกรมสำเร็จรูป  จัดระบบการลงเวลาเรียนของผูRเรียน  ระบบการเรียนการสอน  ออกแบบแนวทาง

การจัดหRองเรียนดRวยเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา  SMART Teachers  พัฒนาศักยภาพครูดRวยการจัด

หRองเรียนสำหรับครู i Champions เพื่อสFงเสริมใหRครูสรRางสื่อดิจิทัลประกอบการเรียนการสอน  รวมท้ัง

การจัดตั้งกลุFมครูเพื่อแบFงปmนประสบการณ:การจัดการเรียนการสอน  โดยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

SMART Students เปrนการพัฒนาศักยภาพผูRเรียนใหRเปrนผูRนำการใชRเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  สFงเสริมใหR

ผูRเรียนแสวงหาความรูRผFาน iPad ผูRเรียนสามารถพัฒนาทักษะดRานการจัดการและสรRางสรรค:ชิ้นงาน  

ประกวดชนะเลิศในระดับนานาชาติ  วิธีปฏิบัติที่เปrนเลิศของโรงเรียน  จึงเปrนการสรRางศักยภาพครูและ

ผูRเรียนใหRสามารถดำรงตนอยูFไดRในศตวรรษท่ี 21 
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มาตรฐาน/ตัวบ=งช้ี 
ค=าเปeาหมาย 

ร@อยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@น

ผู@เรียนเปkนสำคัญ 
ระดับยอดเย่ียม  ระดับยอดเย่ียม 

3.1 
จัดการเรียนรูRผFานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกต:ใชRในการดำเนินชีวิต 
รRอยละ 88  93.44 

3.2 
ใชRส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลFงเรียนรูRท่ี

เอ้ือตFอการเรียนรูR 
รRอยละ 88 98.26 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รRอยละ 92 96.81 

3.4 
ตรวจสอบและประเมินผูRเรียนอยFางเปrนระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผูRเรียน 
รRอยละ 87 90.54 

3.5 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรูRและใหRขRอมูลปkอนกลับ

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูR 
รRอยละ 87 88.51 

	
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปkนสำคัญ 

 ผลการดำเนินงานบรรลุตามคFาเปkาหมาย ครูมีความสามารถในการใชRเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใชR 

iPad และ Application ในการจัดการเรียนรูR สรRางแหลFงเรียนรูRออนไลน:และหนังสือแบบเรียนดิจิทัล 

(iBooks) เพื่อใหRผูRเรียนไดRศึกษาและสืบคRนดRวยตนเอง สามารถเรียนรูRไดRอยFางสะดวกและรวดเร็ว ดRวย

นโยบายโรงเรียนครูพัฒนาตนเองอยFางตFอเนื่อง ไมFนRอยกวFาคนละ 60 ชั๋วโมงตFอปq ผลของกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนRนผูRเรียนเปrนสำคัญ จึงทำใหRผู RเรียนไดRรับรางวัลในระดับนานาชาติ ในชFวง

ระยะเวลา 3 ปqที่ผFานมา ครูรูRจักผูRเรียนเปrนรายบุคคลและจัดกิจกรรมพัฒนาผูRเรียนอยFางหลากหลาย  

ทั ้งดRานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค:ตามหลักสูตร  

จัดกิจกรรมใหRผูRเรียนไดRเรียนรูRจาก การปฏิบัติจริง เนRนกระบวนการคิด การแกRปmญหา กระบวนการกลุFม 

โดยใชRเทคนิคที่หลากหลาย รวมทั้งยังไดRรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูRและใหRขRอมูลปkอนกลับทั้งนักเรียน 

ผูRปกครองในการพัฒนานักเรียนรFวมกันอยFางเปrนระบบ  

3.	จุดเด=น	
 ด@านคุณภาพผู@เรียน  

 1. โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค:กรที่แขRมแข็ง ไดRรับการยอมรับในดRานคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ

วินัย กิริยามารยาท สุภาพเรียบรRอย รFาเริง แจFมใจ พูดจาไพเราะ ใหRความเคารพและใหRเกียรติกัน 

นักเรียนทุกคนใหRความชFวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งดRานการเรียน การทำกิจกรรม มีจิตสาธารณะ จากการ
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ประเมินภายนอกรอบสี่ บทสรุปหนึ่งของโรงเรียนคือ “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต: สีลม มีแตFความรัก

และความอบอุFน จึงเอื ้อตFอการหลFอหลอมและพัฒนาผูRเรียนใหRมีคุณภาพ เปrนคนดี ของสังคมและ

ประเทศชาติ สามารถกRาวสูFสังคมโลกไดRอยFางมั่นใจ”วัฒนธรรมองค:กรที่เขRมแข็งนี้ ไดRรับการยอมรับจาก

สังคมภายนอกอยFางโดดเดFน ซึ่งคุณลักษณะเดFนชัดของผูRเรียนเปrนไปตามเอกลักษณ:ของโรงเรียน “รูRกวRาง 

ใจกวRาง” จนเกิดเปrนการปฏิบัติท่ีดีตFอไป  

 2. ความโดดเดFนของผูRเรียนดRานการใชRเทคโนโลยีเปrนเครื่องมือประกอบการเรียน อาทิ เชFน 

iPad, Green Screen, การประยุกต:ใชR Application สรRางสรรค:ผลงานไดRอยFางหลากหลาย, การใชR 

GarageBand บน App Store สามารถสรRางสรรค:ผลงานดRานดนตรีไดRอยFางนFาอัศจรรย: เหลFานี ้คือ 

นักเรียนยุคศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะสำคัญ 3R 8C ผูRเรียนไดRรับการหลFอหลอมใหRมีภาวะผูRนำที่ดี การ

ใหRเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟmงความคิดเห็นของผูRอื่น รูRจักการทำงานเปrนทีม การกลRา

แสดงออกอยFางเหมาะสม มุFงมั่นในการทำงาน มีความคิดสรRางสรรค: คิดเชิงนวัตกรรม สรRางผลงานและ

นำเสนอผลงานไดRบรรลุตามเปkาหมายที่กำหนด ผูRเรียนทุกคนมีคุณลักษณะความโดดเดFนดRานการใชR

เทคโนโลยี จนเปrนท่ียอมรับเปrนแบบอยFางท่ีดี ไดRรับการศึกษาดูงานจากภายนอกอยFางตFอเน่ือง  

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 โรงเรียนไดRดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําเร็จลุลFวงไปไดRดRวยการมีสFวนรFวมของ

ผูRเก่ียวของทุกฝ}าย การรFวมรับผิดชอบตFอการจัดการศึกษาใหRมีคุณภาพและไดRมาตรฐาน  มีคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนใหRคําปรึกษา ขRอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา การจัดการคุณภาพการศึกษาทั้งดRานการ

บริหารดRานวิชาการ งบประมาณ ดRานบริหารงานบุคคลและบริหารทั ่วไปของโรงเรียน ผู Rบริหาร

สถานศึกษามีวิสัยทัศน: ทันสมัย กRาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีการติดตามการดําเนินงานตาม

ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปq ดRวยวงจรคุณภาพ PDCA  และนําขRอมูลรายงานประเมินตนเอง (SAR) จัดทํา

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูRกครอง/ชุมชน ตFอการดําเนินงานของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 

ครั ้งโดยมีขRอคําถามครอบคลุมการดําเนินงานตามบริบทของโรงเรียนและนําผลที ่ไดRเผยแพรFแกF

สาธารณชน ปq 2562 Best Pacetice ภาวะผูRนำดRานเทคโนโลยี โรงเรียนจัดระบบบริหารการบริหารดRวย

การใชRเทคโนโลยีใหRมีความกRาวหนRา ที่จะสามารถพัฒนาโรงเรียน ครู บุคลากรและผูRเรียนไดRอยFางมี

ประสิทธิภาพ จัดโปรแกรมการเรียนรูRเทคโนโลยี ภาษาตFางประเทศ สำหรับครูและบุคลากร กRาวสูFครูยุค 

4.0 บริหารจัดการอาคารสถานที่ไดRอยFางคุRมคFาตามหลักมาตรฐานสาล ผลการบริหารจัดการดังกลFาว

สFงผลใหRโรงเรียนมีความทันสมัย ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดRอยFางมีประสิทธิภาพ ผูRเรียน

ไดRรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ผูRปกครองมีความพึงพอใจตFอการบริหารจัดการของโรงเรียนเปrนอยFางดี  
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปkนสำคัญ  

 ครูมีจิตวิญญาณความเปrนครู มีความรักและเมตตาตFอศิษย: อบรม สั่งสอน ดูแลเอาใจใสFศิษย:เปrน

อยFางดี ปฏิบัติหนRาที่ดRวยความมุFงมั่นตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเปrนแบบอยFาง

ที่ดี ครูรูRจักผูRเรียนเปrนรายบุคคลและจัดกิจกรรมพัฒนาผูRเรียนอยFางหลากหลาย ทั้งดRานวิชาการ คุณธรรม 

จริยธรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค:ตามหลักสูตร จัดกิจกรรมใหRผูRเรียนไดRเรียนรูRจากการ

ปฏิบัติจริง เนRนกระบวนการคิด การแกRปmญหา กระบวนการกลุFม โดยใชRเทคนิค วิธีการ ส่ือ เทคโนโลยีและ

แหลFงเรียนรู Rท ี ่หลากหลาย ครูมีความสามารถในการใชRเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา ใชR iPad และ 

Application ในการ จัดการเรียนรูR สรRางแหลFงเรียนรูRออนไลน:และหนังสือแบบเรียนดิจิทัล (iBooks) 

เพื่อใหRผูRเรียนไดRศึกษาและสืบคRนดRวยตนเอง สามารถเรียนรูRไดRอยFางสะดวกและรวดเร็ว ดRวยนโยบาย

โ ร ง เ ร ี ย น ค ร ู พ ั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย F า ง ต F อ เ น ื ่ อ ง  ไ ม F น R อ ย ก ว F า ค น ล ะ  60 ช ั ่ ว โ ม ง ต F อ ปq   

ผลการของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนRนผูRเรียนเปrนสำคัญ จึงทำใหRผูRเรียนไดRรับรางวัลในระดับ

นานาชาติเปrนความโดดเดFน เปrนท่ีนFาภาคภูมิใจของโรงเรียน 

 

4.  จุดควรพัฒนา	
  ระดบัการศึกษาขั -นพื-นฐาน 
 ในปqการศึกษา 2562 โรงเรียนไดRรับขRอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบส่ี โรงเรียนจึงนำ

ผลดังกลFาวเปrนขRอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในปqการศึกษาตFอไป ดังน้ี  

 
 คณุภาพผูเ้รียน 
 1. สถานศึกษาควรสFงเสริมใหRคณะกรรมการนักเรียนเปrนผูRขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมตาม

แนวนโยบายในการหาเสียง กระตุRนใหRผูRเรียนประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน

ของคณะกรรมการนักเรียน โดยมีครูเปrนที่ปรึกษา จนเกิดเปrนแบบอยFางที่ยั่งยืนของสถานศึกษา และ

นำไปสูFนวัตกรรมที่เปrนแบบอยFางใหRแกFสถานอื่น ๆ ไดRรูRจักและมาเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะกรรมการ

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต: สีลม 

 2.  สถานศึกษาควรสFงเสริมใหRครูใชRขRอมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวกับคุณภาพผูRเรียน

มา วิเคราะห:ศักยภาพ การเรียนรูRของผูRเรียนเปrนรายบุคคล ปรับการใชRคำถาม เพื่อกระตุRนใหRผูRเรียนไดRฝ¥ก

ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร พูดแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลงาน สFงเสริมใหRผู Rเรียนทุกคน

ตรวจสอบ ประเมินตนเอง และวางแผนปรับปรุงพัฒนาตนเองอยFางตFอเนื่อง โดยมีครูเปrนที่ปรึกษาและใหR

คำแนะนำอยFางใกลRชิด   
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 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 การนำระบบเทคโนโลยีมาใชRในกระบวนการบริหารเชิงระบบในการดูแลชFวยเหลือนักเรียน  

(The Student Caring) ประกอบดRวยการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การนิเทศกำกับติดตาม การ

ประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูR เชFน การรูRจักนักเรียนเปrนรายบุคคล  สามารถบันทึกขRอมูล

ผูRเรียนดRวยระบบเทคโนโลยี  ตลอดจนวิเคราะห:ขRอมูลผูRเรียนนำผลมาออกแบบการพัฒนาศักยภาพผูRเรียน

เปrนรายบุคคล  ระบบเทคโนโลยีท่ีสถานศึกษาดำเนินการอยูFน้ัน สามารถใชRบริหารจัดการเชิงระบบในการ

ดูแลชFวยเหลือนักเรียนไดRในทุกขั้นตอน ซึ่งจะสFงผลใหRผูRเรียนมีทักษะชีวิต เปrนบุคคลที่มีคุณภาพสมบูรณ:

ท้ังรFางกายและจิตใจดำรงตนอยูFในสังคมอยFางมีความสุข 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปkนสำคัญ 

 1. ในการจัดการเรียนรูR ครูควรดำเนินการในประเด็นตFอไปนี้ใหRมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการอยFาง

สม่ำเสมอและครอบคลุมผูRเรียนทุกคนอยFางทั่วถึง ไดRแกF สFงเสริมใหRผู RเรียนคิดอยFางเปrนระบบ กลRา

แสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง โดยเปfดโอกาสใหRผูRเรียนทุกคนไดRผลัดเปลี่ยนกันนำเสนองานหรือ

เปrนผูRนำกิจกรรมในโอกาสตFาง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรูRควรพัฒนาผูRเรียนใหRมีทักษะการเรียนรูRใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ควบคูFไปกับการเรียนรูRเนื้อหา ในการวัดและประเมินผล นอกจากจะวัดความรูRความจำ

และความเขRาใจแลRว ควรวัดการนำไปใชR การวิเคราะห: การประเมินคFา และความคิดสรRางสรรค:ดRวย ทั้งน้ี

ใหRเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอนและธรรมชาติของวิชา รวมทั้งควรใหRขRอมูลยRอนกลับแกFผูRเรียนเพื่อนำไปใชR

พัฒนาการเรียนรูR ควรจัดการเรียนรูR STEM Education ในทุกหRองเรียนอยFางสม่ำเสมอเพ่ือเปrนพ้ืนฐานใหR

ผูRเรียนสามารถสรRางนวัตกรรมไดRในอนาคตสอดคลRองตามนโยบาย Thailand ๔.๐  

 2. ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดRวยอาคารเรียนและพื้นคอนกรีต ไมFมีสFวนที่เปrน

พื้นดิน ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มใหRผู RเรียนไดRสัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น เชFน ทัศนศึกษาสวน

พฤกษศาสตร: หรือปลูกตRนไมRเล็ก ๆ ในกระถางแขวน เปrนตRน และการที่มีผูRเรียนเปrนหญิงลRวน ผูRปกครอง

สFวนใหญFมีฐานะดี ครูควรพัฒนาใหRผูRเรียนมีทักษะชีวิต สามารถชFวยเหลือตนเองไดR และควบคูFไปกับการ

เนRนใชRเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูR ครูควรพัฒนาใหRผูRเรียนรูRเทFาทันสื่อและเทคโนโลยี (Media and 

ICT Literacy)  

 3. แกRปmญหาผูRเรียน รวมท้ังควรศึกษาหาความรูR เทคนิควิธีการสอน และส่ือการสอนใหมF ๆ ทาง

อินเทอร:เน็ตแลRวนำมาประยุกต:ใชRอยFางเหมาะสม ควรประชาสัมพันธ:เผยแพรFผลงานของครูและผูRเรียนสูF

ภายนอกใหRมากข้ึน เชFนเผยแพรFทาง Website Facebook และ You Tube เปrนตRน 
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5. แนวทางการพัฒนา	
 ด@านคุณภาพผู@เรียน 

 1. จากขRอเสนอแนะผลการประเมินภายนอกรอบส่ี ใหRสถานศึกษาควร สFงเสริมใหRคณะกรรม 

การนักเรียนเปrนผูRขับเคล่ือนโครงการ ในปqการศึกษา 2563 กำหนดกลยุทธ: สFงเสริมผูRเรียนใหRเปrนผูRนำ  

มีทักษะชีวิตและสามารถอยูFรFวมกับผูRอ่ืนๆไดRอยFางมีความสุข ดRวยโครงการสภานักเรียน 

 2. จากขRอเสนอแนะผลการประเมินภายนอกรอบส่ี สถานศึกษาควรสFงเสริมใหRครูใชRขRอมูล

สารสนเทศ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคุณภาพผูRเรียนมา วิเคราะห:ศักยภาพ การเรียนรูRของผูRเรียนเปrน

รายบุคคล ในปqการศึกษา 2563 กำหนดกลยุทธ: สFงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

เพื่อใหRครูจัดกระบวนการเรียนรูRผFานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูมีการตรวจสอบและประเมิน

ผูRเรียนอยFางเปrนระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูRและใหRขRอมูลปkอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูR  

 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 1. จากขRอเสนอแนะผลการประเมินภายนอกรอบส่ี การนำระบบเทคโนโลยีมาใชRในกระบวน 

การบริหารเชิงระบบในการดูแลชFวยเหลือนักเรียน (The Student Caring) โรงเรียนเตรียมแผนงานดูแล

นักเรียน  

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปkนสำคัญ 

 1. โรงเรียนกำหนดกลยุทธ: สFงเสริมผู RเรียนใหRมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี สามารถเขRา 

รFวมแขFงขันในระดับนานาชาติ ตามคำแนะนำการพัฒนาผูRเรียนใหRมีทักษะการเรียนรูRในศตวรรษที่ 21 

อยFางสมบูรณ:  

 2. ในดRานงานวัดและประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ใหRครูมีการวัดและประเมินผลท่ี

มุFงเนRนการพัฒนาการเรียนรูRของผูRเรียนดRวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

 3. จากขRอเสนอแนะผลการประเมินภายนอกรอบส่ี อาคารเรียนและพื้นคอนกรีต ไมFมีสFวนที่เปrน

พื้นดิน ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มใหRผูRเรียนไดRสัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น โรงเรียนกำหนดกลยุทธ: 

สFงเสริมผูRเรียนใหRรFวมรับผิดชอบตFอสังคมในการอนุรักษ:พลังงานและสิ่งแวดลRอม โครงการ Laudato si 

กิจกรรมปลูกตRนไมR ปลูกชีวิต  

 4. การสFงเสริมเทคนิคการสอนและสื่อการสอนใหมF ทางอินเทอน:เน็ต โรงเรียนกำหนดกลยุทธ: 

สFงเสริมครูและบุคลากรใหRมีความกRาวหนRาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและมีทักษะที่โดดเดFนใน

ศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม iTeacher กิจกรรมพัฒนาครูสูFสากล  
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6.	ความต4องการชPวยเหลือ	
 1. สFงเสริมครูยกระดับผลงานของตนเองดRวยการประกวดส่ือและแผนการจัดการเรียนรูR 

 2. การยกระดับครูและนักเรียน ดRานการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

 

7.	ความโดดเดPนของสถานศึกษา(ถ4ามี)	
 ความโดดเด=น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่สFงเสริมสถานศึกษาเปrน

ตRนแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษาดRานตFางๆ เรFงรัดคุณภาพสถานศึกษาสูFการเปrนสถานศึกษา

ท่ีมีสมรรถนะสูงและพรRอมสำหรับการแขFงขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเดFนใหRพิจารณาจากสัดสFวน รRอยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของ

ปริมาณผลงานที่เปrนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับทRองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติอยFางตFอเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ไดRรับรางวัลใหRระบุขRอคRนพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ:ท่ี

ตRองการของสถานศึกษา หนFวยงานที่มอบรางวัล และระบุปqที่ไดRรับรางวัลโดยตRองไมFเกิน 2 ปq 

ยRอนหลัง)   

  

 

กระบวนการพัฒนาความโดดเด=นของสถานศึกษา 
 

   ความโดดเดFนของสถานศึกษา คือ BEST PRACTICE : Active Learning รูRกวRาง ใจกวRาง โดย

พัฒนาพัฒนาผูRเรียนตั้งแตFระดับชั้นประถมศึกษาปqที่ ๑ – ๖ ดRวยการหลFอหลอมผูRเรียนใหRมีคุณลักษณะ

ตามเอกลักษณ:ของสถานศึกษา “รู RกวRาง  ใจกวRาง” (Boundless Knowledge, Generous Mind) 

หมายถึง การเปrนผูRมีความรูRที่ที่เกิดจากการศึกษาอยFางหลากหลาย และสามารถนำคุณธรรม จริยธรรม 

ดRาน ความรักความเมตตา มีจิตใจกวRางขวาง มีจิตสาธารณะ รักและแบFงปmน ไปใหRความชFวยเหลือตFอผูRอ่ืน

โดยไมFหวังผลตอบแทน สถานศึกษาดำเนินการโดยจัดการสอนแบบ Active Learning  ผูRเรียนท่ีไดRรับการ

เรียนรูRจากกิจกรรม Active Learning ไดRลงมือกระทำ ผFานกระบวนการคิด มีการกำหนดนโยบายและ

สFงเสริมการจัดการเรียนการสอนดRวยส่ือเทคโนโลยีในโรงเรียน มีการนำ iPad เขRามาใชRในการจัดการเรียน

การสอน ผู Rเรียนเร่ิมใชR iPad ในการเรียน พัฒนาครูโดยเชิญผู Rเชี ่ยวชาญจาก บริษัท Apple เขRามา

 

ความโดดเดFนของสถานศึกษา 

ไดRรับการยอมรับเปrนตRนแบบระดับ 

นานาชาติ 

(C 3) 

ชาต ิ

(C 2) 

ท\องถิ่น/

ภูมิภาค 

(C 1) 

 

BEST PRACTICE : Active Learning รูRกวRาง ใจ

กวRาง 

 

ü 

 

- 

 

- 
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ชFวยเหลือทางการเรียน มีการจัดทำบันทึกขRอตกลงความรFวมมือทางวิชาการ (MOU) ระหวFาง โรงเรียนกับ

หนFวยงานภายนอก สถานศึกษามีการสFงเสริมและพัฒนาผูRเรียนทุกคนใหRสามารถใชRเทคโนโลยีพัฒนา

ตนเอง ผลิตผลงานอยFางสรRางสรรค: และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการพัฒนาผูRเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ และคัดเลือกผูRเรียนเขRาสูFการแขFงขันระดับชาติ 

 กระบวนการพัฒนาที่สะทRอนความตระหนักและความพยายาม (Awareness &  Attempt) 

ของสถานศึกษา คือ กำหนดนโยบายและสFงเสริมการจัดการเรียนการสอนดRวยสื่อเทคโนโลยี มีการ

สนับสนุนสื ่อ วัสดุอุปกรณ:ดRานเทคโนโลยีอยFางเพียงพอ จัดหRอง iPad หRองปฏิบัติการดRานภาษา  

จัดเตรียม iTeacher เพ่ือจัดหาครู Champion ขยายการเตรียมครูผูRนำและจัดทำ iBook จัดชั่วโมงอบรม

การใชR iPad สำหรับครูใหมFดRวยกระบวนการ PLC จากครูผูRชำนาญดRานเทคโนโลยี เพื่อผลิตผลงานดRาน

การเรียนการสอน ผFาน Application มีการพัฒนาครูอยFางตFอเนื่องดRานการใชRเทคโนโลยีจนเปrนผูRที่มี

ความรูRความชำนาญ ผูRเรียนทุกคนสามารถใชRเทคโนโลยีในการเรียนรูRและสามารถสรRางชิ้นงานไดRอยFางมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย มีการสนับสนุนผูRเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และคัดเลือกเขRาสูFการ

แขFงขันประกวดดRานการประดิษฐ:และโครงงานวิทยาศาสตร:ระดับนานาชาติ จากกระบวนการ 

พัฒนาคุณภาพอยFางตFอเนื่อง สะทRอนเปrนผลลัพธ:ความสำเร็จ (Achieved) ที่เกิดขึ้น ผูRเรียนเกิดทั้งความรูR

และความคิดรวบยอด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค:พรRอมสูFการเปrนพลเมืองที่มีคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 

21 ทั้งนี้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดRรFวมกันจัดกิจกรรมตามความถนัด ในการวางแผนงาน คRนหา

ขRอมูล ออกแบบ สรRางสรรค:ชิ้นงาน นวัตกรรมสูFสากล ผูRเรียนสามารถสรRางผลงานและนำเสนอผลงานการ

เรียนโดยใชR iPad ผFานทาง Application  เชFน Green Screen, Pages, Garage Band, iMovie, Book 

Creator ฯลฯ จากการสนับสนุนผูRเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และคัดเลือกเขRาสูFการแขFงขันประกวดดRาน

การประดิษฐ:และโครงงานวิทยาศาสตร:ระดับนานาชาติอยFางตFอเนื่อง ผูRเรียนสามารถประสบความสำเร็จ 

ไดRรับรางวัลจากหนFวยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 3 ปq (2560 – 2562) ดังน้ี 

 

ป$การศึกษา ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน;วยงานที่มอบ

รางวัล 

2560 

1. Open Category : Creative 

Build Competition : offsite การ

แขuงขันประกวดด\าน 

การประดิษฐlและโครงงาน

วิทยาศาสตรlนานาชาติในหัวข\อ 

AUTOMATED CLOTHESLINE 

RETRIEVER 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับหน่ึง 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

K*BOT ASIA 2017 

การแขZงขันการประดิษฐ>และ

โครงงานวิทยาศาสตร>

นานาชาติ ดWานวิทยาศาสตร>

และเทคโนโลยีภายใตW 
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ป$การศึกษา ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน;วยงานที่มอบ

รางวัล 

2560 

2. Open Category : Creative 

Build Competition : offsite การ

แขuงขันประกวดด\าน 

การประดิษฐlและโครงงาน

วิทยาศาสตรlนานาชาติในหัวข\อ 

AUTOMATED CLOTHESLINE 

RETRIEVER 

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับสอง 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

หัวข\อ INTERNET OF 

THING ณ Hong 

Kong Polytechnic 

University เขต

บริหารพิเศษฮuองกง

แหuงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

2561 

3. การแขuงขันประกอบและแขuงรถ

เร็ว 

รางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

K*Bot Asia 2018 ใน 

Theme: Lucid 

Water and Lush 

Mountains at Hong 

Kong Polytechnic 

University in Hong 

Kong  

4. การแขuงขันประกอบที่ยิง 

ลูกบอลและยิงบอลระยะไกล 

รางวัลชนะเลิศ

อันดับ 2 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

5. การแขuงขัน Offsite Open 

Category Creative Build 

Competition ในหัวข\อ Blue Sky 

Clean River & Green 

Mountains 

ชนะเลิศอันดับที่ 

2 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

China on August 

21, 2018. 

6. การแขuงขัน Offsite Open 

Category Creative Build 

Competition ในหัวข\อ Blue Sky 

Clean River & Green 

Mountains 

ชนะเลิศอันดับที่ 

3 

 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

2562 

7. First Honor 

K*bot Asia 2019: The Belt and 

Road  ประเภท Open Category 

: Creative Build Competition : 

offsite 

รางวัลชนะเลิศ  

พร\อมถ\วยรางวัล 

 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

K*BOT ASIA 2019 

ณ ศูนยlการเรียนรู\ 

โนอาหl อารlค  

(Noah’s Ark Hong 

Kong)  

เขตบริหารพิเศษ

ฮuองกง 

แหuงสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

8. Second Honor  

K*bot Asia 2019 : The Belt 

and Road  ประเภท Open 

Category : Creative Build 

Competition : offsite 

รางวัลรอง

ชนะเลิศ   

พร\อมถ\วยรางวัล 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 
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ป$การศึกษา ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน;วยงานที่มอบ

รางวัล 

2562 

9. Creative Build Competition 

K*bot Asia 2019 

รางวัลชมเชย m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

 

10. ON-SITE MAKER 

CHALLENGE: Precision Ball 

Launch 

รางวัลชนะเลิศ 

Champion 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

11. แขZงขัน Creative Design 

(Junior Creative)  

รางวัลชนะเลิศ  

Gold Award 

m เขตพื้นที่/จังหวัด 

m ภาค/ประเทศ 

þ นานาชาติ 

International 

Youth Robot 

Competition (IYRC) 

สถานที่แขuงขัน 

Daejeon 

Convention Center 

(DCC) Daejeon, 

South Korea 

 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1  

 บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พบว่า โรงเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายและพันธกิจ

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและในด้านการปลูกฝังให้ผู้เรียน 

ทุกคนเป็นคนดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีทางโรงเรียนกําหนด  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โรงเรียนได้กําหนดเป็นนโยบายพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560-2562 โดย

ระบุไว้ใน พันธกิจที ่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการสูงขึ ้น เป้าหมายที่ 2 นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น  โรงเรียนจัด

กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทําให้พัฒนาการเรียนรู ้ตามหลักสูตร

สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษาเอกสารงานสารสนเทศและงานทะเบียนและ

วัดผลพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 

ระดับโรงเรียน มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศติดต่อกันตลอดระยะเวลา 3 ปี ผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง 
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 ผลการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O–Net ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่พัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียน

ให้มีพัฒนาการสูงขึ้น หรือมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง พบว่ามีวิธีการ

ดําเนินงานโดยผู้เรียนได้รับการทดสอบก่อนเรียนเพื่อคัดกรองกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนท่ี

แตกต่างกันโดยทําการสอนเสริมตามรายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดตารางเรียนเสริมในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนให้กับผู้เรียน ระยะเวลาในการดําเนินการ

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม และได้มีการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ Pre O-Net ในการ

วัดความรู้และดูพัฒนาการของผู้เรียน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

และศึกษาเอกสารรายงาน การประชุมฝ่ายวิชาการ ขั้นตอนกิจกรรม รูปภาพการจัดกิจกรรมรายงานการ

สรุปผลการดําเนินกิจกรรมและรายงานการสรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–Net) 

โดยการดําเนินงานน้ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ด้านการอ่าน การเขียนและการสื ่อสาร ทางโรงเรียนกําหนดร้อยละ 87 ของผู ้ เร ียนมี

ความสามารถในอ่านเขียน ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยการคิดคํานวณได้เหมาะสมตาม

ระดับช้ัน ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องพบว่า มีกระบวนการพัฒนา ดังน้ี 

 

 ฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในทุก

ระดับชั้นประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ทั ้ง 8 กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาความรู้ภาษาไทย พัฒนาผู้เรียน ให้มี

ความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามหลักสูตรของแต่ละระดับช้ัน มีการคัดกรองผู้เรียนท่ีไม่

ผ่านเกณฑ์ด้านการอ่านและการเขียน รวมถึงการพัฒนาด้านการเรียนควบคู่ไปพร้อมกัน  กิจกรรมพัฒนา

ความรู้คณิตศาสตร์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ

เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนได้รับ

การสอนเสริมจากครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ จนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2563  (รอบสองระดับประเทศ) ระดับ

ประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กิจกรรมพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความใฝ่รู ้ ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้น ท้าทาย เผชิญสถานการณ์หรือปัญหา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดและลง
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มือปฏิบัติจริง ซึ่งเกิดผลที่ดีต่อผู้เรียนให้ได้รับความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา จนได้รับรางวัล

เหรียญทองแดงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ.2563 (รอบสองระดับประเทศ) 

ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมพัฒนา

ความรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนวิชาสังคมศึกษาและ

ประวัติศาสตร์ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาการเรียน มีความกระตือรือร้น ส่งผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

รวมถึงการเสริมสร้างปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ  

กิจกรรมพัฒนาความรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  

คุณธรรม  ค่านิยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออก

กําลังกาย  การเล่นเกมและกีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   

สังคม   สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา  ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย   กิจกรรม

พัฒนาความรู้ศิลปะ กิจกรรมที่สนับสนุนนักเรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  

ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ัง

ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้

ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีความเช ื ่ อม ั ่ น ในตนเอง  เห ็นค ุณค ่ ามรดกทางว ัฒนธรรม     ภ ูม ิป ัญญาท ้อง ถ่ิน   

ภูมิปัญญาไทย และสากล  กิจกรรมพัฒนาความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   

สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิต การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทํางาน

อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการทํางานและมีเจตคติที่ดีต่อการ

ทํางาน   สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น า ค ว า ม รู้

ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ

การสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และเรียนรู้เรื่อง อาชีพในสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะและความรู้สําหรับ

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ

ประชาคมโลก รวมถึงการถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรม

น้ีส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้    มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด  จากโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของทุกลุ่มสาระช่วยพัฒนา

นักเรียนให้เกิดทักษะการอ่าน การเขียนและการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น นอกจากในการจัดการเรียนการสอน

แล้วยังพบว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายเช่น ก ิ จ ก ร ร ม

ประกวดเรียงความ  เป็นกิจกรรมที ่ส ่งเสริมทักษะการเขียนสื ่อความ สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ลักษณะเนื้อหาสาระและความคิดสร้างสรรค์ การใช้สํานวนภาษาที่สละสลวย

สอดคล้องเก่ียวเน่ืองกันตลอดท้ังเร่ือง  มีรูปแบบท่ีชัดเจน และมีการใช้สํานวนภาษาท่ีประกอบด้วยเน้ือหา

สาระและความคิดสร้างสรรค์  กิจกรรมประกวดคัดไทย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนา

นักเรียนให้เกิดทักษะทางด้านการเขียนอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมความเป็นไทย ด้วยการฝึกฝน ให้มี

ลายมือสวยงามและถูกต้องตามหลักการเขียน จัดการแข่งขันเพื่อให้เกิดการท้าทายในแต่ละระดับชั้น ทํา

ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเขียนอย่างเป็นระบบและเขียนตามหลักการที่ถูกต้อง กิจกรรมประกวดอ่าน

ร้อยแก้ว  กิจกรรมท่ีส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนรักษาภูมิปัญญาไทยให้มีนิสัยรักการอ่านภาษาไทย 

เอกลักษณ์ของภาษาไทย สามารถอ่านออกเสียง สะกดคําถูกต้อง ฝึกออกเสียงควบกลํ้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รัก

และเห็นคุณค่าภาษาไทย ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยอย่างเหมาะสม 

จนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ระดับประเทศ) จากการแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับประถมศึกษา

ตอนต้นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในโครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจําพุทธศักราช 2562กิจกรรมเปิด

พจนานุกรม  การพัฒนานักเรียนให้ใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคําศัพท์ต่างๆ ในภาษาไทย

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและยังช่วยส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของ

คําศัพท์ในภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น  เห็นคุณค่าภาษาไทย  และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง  

กิจกรรมอ่านทํานองเสนาะ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นยังคุณค่าของภาษาไทย ให้เด็กหรือ

เยาวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนภาษาไทย นอกจากนั้นการอ่านทํานองเสนาะเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน ส่งเสริมการอ่านตามหลักการได้เป็นอย่างดี  กิจกรรมอ่านดีมีปัญญา  นักเรียนทุกระดับชั้นอ่าน

หนังสือนอกเวลาที่ตนเองสนใจ และบันทึกสรุปใจความสําคัญที่ได้จากการอ่าน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิด

ทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษา นักเรียนได้ฝึกทักษะความกล้าแสดงออก นําเสนอ

ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทําเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย

ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมตามระดับชั้น จนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมศึกษา การแสดง

ความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6 จัดโดย วชิราวุธวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจาก

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรม

ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องศูนย์วิทยบริการ ร่วมกันจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้

เกิดทักษะทางการอ่านและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ามาค้นคว้า

หาหนังสือในห้องศูนย์วิทยบริการ เลือกหนังสือที่สนใจ อ่านและเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน 
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รายละเอียดที่บันทึกประกอบด้วยชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่งสรุปเนื้อหาพอสังเขปข้อคิดท่ีได้จากเรื่องสํานักพิมพ์

คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทยจะรวบรวมบันทึกการอ่านของนักเรียนนํามาตรวจพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้สรุป

เนื้อหาครอบคลุมเนื้อเรื่อง ข้อคิดตรงกับเรื่องที่อ่าน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถ

ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน ซึ่งจะสามารถทําให้นักเรียนมีความสามารถใน

การอ่านเขียนภาษาไทย และการสื่อสารได้อย่างดี ในด้านการคิดคํานวณ ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ี

ส่งเสริม จากการศึกษาเอกสารพบว่า ทางฝ่ายวิชาการ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการ

เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความชํานาญในด้านการคิดคํานวนตามความสามารถของแต่ละ

ช่วงวัยและนอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ยังได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับ

นักเรียนอกเหนือจากบทเรียน  คือกิจกรรมเกม 24 แต้ม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมี

ทักษะการคิดคํานวณ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนจะได้ฝึกเกม 24 แต้มในกระบวนการ

เรียนการสอน ฝึกทักษะบวก ลบ คูณ หารเลข 1-9 ซึ่งมีเกณฑ์และระดับความยากง่ายตามระดับของ

นักเรียน  กิจกรรม Tangram  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดย

นักเรียนจะได้ฝึกจากรูปเรขาคณิตสองมิติ มาประกอบเป็นรูปต่างๆ ตามที่กําหนด ความยากง่ายเป็นไป

ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น กิจกรรม Math Quiz เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหา การคิดคํานวณ ส่งเสริมให้นักเรียนนําทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้

หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดอย่างมีเหตุผล  คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็น

ระบบ การแก้ปัญหา และมีแบบแผน การวิเคราะห์ ฝึกฝนในกระบวนการเรียนการสอน และค้นหาผู้มี

ทักษะทางคิดคํานวณของแต่ละระดับชั้น กิจกรรมคิดเร็ว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาให้

นักเรียนมีกระบวนการคิดคํานวณได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นยํา  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิด

อย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน  มีความสามารถในด้านการคิดคํานวณเหมาะสมตาม

ระดับชั้น โดยสามารถศึกษาจากเอกสารรายงานการสรุปกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถทั้งในด้านการอ่านและ

การคิดคํานวณ ดังจะศึกษาจากรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 

Test : RT)  เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผล

การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เปรียบเทียบ

ผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จากงานวัดผล 

 ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่าทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบ Intensive Course โดยการเรียนการสอนภาษากับเจ้าของภาษา 3 คาบต่อสัปดาห์และ
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เรียนกับคุณครูไทย  3  คาบ ต่อสัปดาห์ รวมถึงได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์และวิทยา

ศาตร์ เป็นภาษาอังกฤษ สัปดาห์ ละ 1 คาบเรียน      และนอกจากการจัดการเรียนการสอนภายใน

ห้องเรียนตรงตามหลักสูตรและตามเกณฑ์ยังพบว่า ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีทักษะในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น จากการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

ภาษาต่างประเทศ โดยจัดกิจกรรม English Quiz  กิจกรรมนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โดยรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขันตอบคําถามความรู้ทั่วไป

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมตามระดับชั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ

กระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเน่ือง  กิจกรรม Picture Story  ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ โดย

ประมวลคําศัพท์ วิเคราะห์ และเรียบเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินทักษะการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน  

กิจกรรม ASCS English Day  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาครบทุกด้าน คือ ทักษะ

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มุ ่งเน้นให้นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี

ความสามารถในการสื่อสาร และมีเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้โดย

ผ่านกระบวนการคิด ได้ลงมือปฎิบัติจริงด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านทางกิจกรรม สามารถสรุป

องค์ความรู้ และสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีและความเชื่อมั่นในตนเองของ

นักเรียน ให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจําวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนที่ได้ฝึก

การนําเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็น ฝึกการคิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จาก

สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงนักเรียนได้เชื่อมโยงบูรณาการความรู้จาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื ่นและทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม

กิจกรรมของนักเรียน และการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียน   กิจกรรม Oxford 

Young Learner Placement Test  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

ให้มีทักษะการฟัง และการอ่าน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

CEFR ส่งเสริมความมั่นใจและสร้างความภูมิใจกับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง 

สามารถพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในการดํารงชีวิตเพื่อให้พร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
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มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนเข้าร่วม

ทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบออนไลน์ ท่ีได้รับการออกแบบโดยสํานักพิมพ์

มหาว ิทยาล ัยออกซ์ฟอร ์ด (Oxford University Press) เ พ่ือน ํามาใช ้ในการประเม ินท ักษะและ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 7 - 12 ปี สอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นมาตรฐานความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งจาการศึกษาเอกสารรายงานผลการ

ทดสอบพบว่า ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหน่วยงานทดสอบ 

ภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองสรุปผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 Oxford Young Learners Placement Test ปีการศึกษา 

2560 - 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลคะแนนระดับ A2 และ B1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

75.43 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลคะแนนระดับ A2 และ B1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.98 

และ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลคะแนนระดับ A2 และ B1 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80.03  

  ด้านความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ การเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม

สาระ มีการวัดและประเมินผลความสามารถด้าน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของแต่ละกลุ่มสาระ 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด ศึกษาได้

จากรายงานของงานวัดผลการเรียนรู้ และนอกจากการจัดการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระที่สอดแทรก

และส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์ จากการศึกษาเอกสารยังพบว่า ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริม

ทักษะ ของนักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ และเขียนเพิ่มมากขึ้น ด้วย  โครงการ Academic Walk 

Rally ซึ่งมีกิจกรรม  กิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนจะ
ช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนในทุกๆ ด้าน การเรียนรู ้จากประสบการณ์จากการ

ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง กิจกรรมทางวิชาการ เป็นทางเลือกที่ดีต่อแนวทางการพัฒนานักเรียนในเชิง

วิชาการ เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะชีวิต อันจะช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดและการ

แก้ปัญหาความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดําเนิน

ชีวิต ตลอดจนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถเชิงวิชาการ ผ่านกระบวนการคิด 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ ความหลากหลายของกิจกรรม ทําให้

เกิดการท้าทายในการเสนอผลงาน รู้จักแสดงความคิดเห็น การเชื่อมโยงความรู้และทักษะก่อเกิดการ

เรียนรู้ที ่ยั ่งยืน การเข้าร่วมโครงการ Sci-Pro ซึ่งมี กิจกรรมดังน้ี   กิจกรรม Junior Science Show 

นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรือ Science shows เป็นการแสดงที่ให้
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ความรู้ทางวิทยาศาสร์ โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง การแสดงนี้ส่งเสริมให้เห็นว่า

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่สําหรับคนเก่งเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถเรียนรู้ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นความรู้รอบๆ ตัว

เรา ให้คิดพิจารณาไตร่ตรองรู้จักแก้ปัญหา มีความละเอียดในการจําแนกแยกแยะ การอภิปราย เพราะ 

การทดลองไม่ได้จํากัดในเฉพาะห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แต่สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์

ได้ทุกท่ี  กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มี
การทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เรียนรู้จากการใช้ทักษะฟัง ดู พูด เพื่อหา

ความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมและการคิดวิเคราะห์ ผสมผสานหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงความรู้ 

และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่างๆ เพื่อให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ ลงมือปฏิบัตินําวัสดุเหลือใช้มา

ประยุกต์ในชีวิตประจําวัน ส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะ แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 

ทําเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
กิจกรรม Science Kids Camp เป็นกิจกรรมที ่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ท่ี

หลากหลายและเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน สร้างความสามัคคีในการทํางานเป็นทีมผ่านฐานความรู้ที่นําเสนอ

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ นักเรียนมีกําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบเสริมสร้างทักษะการคิด เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านขั้นตอนการ

ดําเนินกิจกรรม การปลูกป่า เรียนรู้จากพลังงานทดแทน นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และฐานการ

เรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกด้วยการนําเสนอผลงานร่วมกัน โครงการ ASCS รอบรู ้นอกรั ้วคอนแวนต์ 

การจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนควรได้รับประสบการณ์ตรงจาก

การศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกท้องถิ่นของตนเอง เพื่อเน้นกระบวนการการเรียนรู้สู่

โลกกว้าง ซึ่งแต่ละระดับมีการจัดกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนพัฒนาในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น ระดับประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ท้องฟ้าจําลอง ศึกษาเกี่ยวกับท้องฟ้า ระดับประถมศึกษาปีท่ี  2 Safari World ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์  

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 Kid Zania ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 สามพราน       รี

เวอร์ไซด์ ศึกษาเก่ียวกับวิถีไทย ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี 

ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองโบราณ สมุทรปราการ ศึกษาประวัติศาสตร์    
กิจกรรมโครงงานบูรณาการ กิจกรรมเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิต 

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยความ

เช่ือมโยงความรู้ต่างๆเพ่ือจะได้นํามาประยุกต์ในชีวิตจริงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการจะ

ช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ที ่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และเรียนรู้การ
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แก้ปัญหา รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงาน ฝึกการทํางานอย่างมีระบบ รู้จัก

วางแผนในการทํางาน การเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดี  

 กิจกรรมการแข่งขัน K-Bot นานาชาติ ผู้เรียนสามารถฝึกการคิดวิเคราะห์ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาและนําไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยก่อนการสร้าง

โครงงานนักเรียนต้องร่วมกันปฏิบัติงานแบบ PDCA ปฏิบัติจริงและต้องสืบค้นใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 

เชื่อมโยงในด้าน STEM เมื่อทําโครงงานเสร็จสิ้นจะต้องมีการประเมินคุณภาพ และนําเสนอผลงานเป็น

ภาษาอังกฤษ ปรากฏเป็นผลการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจัดดําเนินการมาแล้ว 4 ปี  กิจกรรมวาดภาพ
ตามจินตนาการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกในการคิดวิเคราะห์ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ในการวาดภาพตามจินตนาการของตนเองและยังเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนของ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้เรียน

สามารถนําความรู้ในเนื้อหาวิชาศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานรูปภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

อีกท้ังเป็นการส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อวิชาศิลปะอีกด้วย 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT จากการส ัง เกต  พบว่า

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ iMac จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ จัดระบบ Infrastructure 

ด้านเทคโนโลยีและระบบ Wi-Fi เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับคุณครูในการจัดการเรียนการสอน  จาการ

สอบถามพบว่าครูทุกกลุ่มสาระต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อจะให้นักเรียนมีความ

เข้าใจในระบบปฏิบัติการ รู้จักการใช้เทคโนโลยี รู้ประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของคอมพิวเตอร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 

6 ใช้ iPad ในการเรียน นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้และสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต รู้จักการวิเคราะห์และ

เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดย

คุณครูให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการใช้ Application และโปรแกรมต่างๆ นักเรียนมีการ

สร้างและนําเสนอผลงานเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีในทุกรายวิชา รู้จักการนําเทคโนโลยี

มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล สามารถบูรณาการความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ

พัฒนาตนเองให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม

ดังน้ี  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   กิจกรรมพ่ีสอนน้องโดยการสร้างส่ือ เป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้

นักเรียนได้นําความรู้ที่ได้เรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 นํามาสร้างสื่อและพัฒนาชิ้นงานของ

ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม Paint นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
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ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการใช้จินตนาการ ให้นักเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 

ออกแบบชิ้นงาน ซึ่งแต่ละระดับชั้นจะมีรูปแบบของการนําเสนอแตกต่างกัน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด  

สามารถศึกษาเอกสารและหลักฐานจากการสรุปรายงานผลจากฝ่ายวิชาการและงานเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

 ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ พบว่าโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีผลการประเมิน

สมรรถนะ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ซึ่งมี

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระและทุกระดับ ตามเป้าหมายของสถานศึกษาทุกกลุ่ม

สาระและทุกระดับชั้น  ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 

ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา English Quiz, Picture Story, Oxford Young Learner 

Placement Test, ASCS English Day และ English Camp โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอ่านดีมี

ปัญญา กิจกรรมยอดนักอ่าน โครงการ Academic Walk Rally กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ กิจกรรม

วันวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย โครงการ Sci Pro กิจกรรม Junior Science Show กิจกรรม

สิ ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม Science Kids Camp โครงการ ASCS รอบรู ้นอกรั ้วคอนแวนต์ 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมโครงงานบูรณาการ กิจกรรมการแข่งขัน K Bot กิจกรรม La 

Q โครงการ Perfect Youth กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ กิจกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างส่ือ 

กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม Paint  กิจกรรมเหล่านี ้ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ

แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี  รวมถึงการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนใน

แต่ละระดับชั้นและแผนงานวัดและประเมินผล ได้จัดทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยฝ่าย

วิชาการ โรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สอดคล้องตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการบริหารจัดการเวลาเรียน และปรับมาตรฐานและตัวชี ้วัด 

สอดคล้องกับคําส่ังสพฐ. ท่ี 1239/60 และประกาศสพฐ. ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561 เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์

และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนโดยมี

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกําหนด

วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวช้ีวัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผล ให้มีการสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

เปิดโอกาสให้โรงเรียนกําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนตามความพร้อมและจุดเน้น
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ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประเมินจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร

สถานศึกษาปีการศึกษา 2562 เอกสารงานทะเบียนและวัดผล และเอกสารฝ่ายวิชาการ สังเกตพฤติกรรม

การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและครู และโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O –Net โดยฝ่าย

วิชาการ งานทะเบียน–วัดผล  กิจกรรมพิชิต O –Net ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมที่พัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้มีพัฒนาการสูงขึ้น หรือมี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย โดยผู้เรียนได้รับการทดสอบและฝึกฝนจากข้อสอบ O – Net ปีที่ผ่านมา 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน สัมภาษณ์ผู้เรียน ครู และศึกษาเอกสารรายงาน การประชุม

ฝ่ายวิชาการ ขั้นตอนกิจกรรม รูปภาพการจัดกิจกรรม รายงานการสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และ

รายงานการสรุปผลการทดสอบแห่งชาติ  O – Net โดยการดําเนินงานนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็น

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากการศึกษาเอกสาร    การสังเกตและการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนมีผล

การเรียนบรรลุตามเกณฑ์และมีความก้าวหน้าตามลําดับมีการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน จากการศึกษษเอกสารและการ

สัมภาษณ์พบว่า จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก การ

วางแผนและดําเนินการจนสําเร็จ มีความสามารถในการวางแผนการทํางานตามขั้นตอนที่กําหนด มีการ

ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการทํางานเป็นระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

จนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ จากกิจกรรมต่อไปน้ี  

กิจกรรมแข่งขัน K-Bot นานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะให้นักเรียนประเมินความก้าวหน้าของการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้เรียนและการ

ใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยนักเรียนได้รู้จักการคิดวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ ดําเนินงานจน

สําเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ ผู้เรียนสามารถทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง โดยผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความ

กระตือรือร้น ต้ังใจ พากเพียร มุ่งม่ันพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน และรู้สึกช่ืนชมต่อผลสําเร็จของ

ผลงานตนเอง นอกจากนั้นยังพบว่าผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ สามารถบอกแหล่งข้อมูล และแสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนําเสนอให้ผู้อ่ืน

เห็นประโยชน์และคุณค่าของอาชีพน้ัน ๆ ได้ จากกิจกรรมต่อไปน้ี การจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง รู้รักษ์

สิ่งแวดล้อม สามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง กําหนดเป้าหมายและ

วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างเหมาะสม 
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นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครอง

ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุข

นิสัย อารมณ์ท่ีดี เคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและส่วนรวม การมีมารยาทท่ีดีตามวัฒนธรรมประจําชาติ 

การรู้จักอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต กิจกรรมนิทรรศการแนะ

แนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนทางด้านความรู้ ทักษะ เจต

คติที่ดี รวมถึงพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสม นักเรียนได้ฝึก

ปฏิบัติในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนรู้จัก อาชีพของตระกูลฉัน อาชีพในฝันและMy 

Idol ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ถึงคุณสมบัติ เจตคติ ทักษะความชํานาญ ความรู้ความสามารถ แนวทาง

การศึกษาต่อ และแนวทางการพัฒนาในวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงแรงบันดาลใจที่ทําให้ก้าวหน้าในวิชาชีพท่ี

เลือก ได้มีการสํารวจวิชาชีพที่นักเรียนสนใจนํามาจัดนิทรรศการ เริ่มจากการเรียนรู้แขนงต่าง ๆ อัน

นําไปสู่วิชาชีพที่เลือก และเชิญวิทยากรที่เป็นเจ้าของวิชาชีพโดยตรงมาให้ความรู้ ทํากิจกรรมและตอบ

คําถามโดยนักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความกระจ่างและเห็นแนวทางในวิชาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้แก่ 

เชฟ แพทย์ นักออกแบบ และนักธุรกิจ เป็นต้น ประเมินจากการทํารายงานของนักเรียน การสังเกต

พฤติกรรม สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วม รูปภาพการจัดกิจกรรมโดยการดําเนินงานน้ี

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ด้านความรู้ความสามารถรอบด้าน มีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ  จากการศึกษา

เอกสาร สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง พบว่าทางโรงเรียนมีเอกลักษณ์รู้กว้าง ใจกว้าง ซ่ึง

หมายถึงนักเรียนเป็นผู้รอบรู้ในรอบด้าน ไม่เพียงเฉพาะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเรียน นักเรียนต้องเป็นผู้ท่ี

รักการค้นคว้า  ใฝ่หาความรู ้รอบตัว ฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ ให้ทันยุคสมัย ทันต่อ

เหตุการณ์และเป็นเด็กยุคใหม่ท่ีใส่ใจเทคโนโลยี และนอกจากในด้านรู้กว้าง นักเรียนยังต้องเป็นผู้ท่ีใจกว้าง 

มีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปัน การให้และการเสียสละ รวมถึงการกตัญญูรู้คุณ  จากการส่งเสริมนักเรียน

ในครบทุกด้านจึงปรากฎผลงาน ระดับโรงเรียนคือ  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่

มาตรฐานสาล รอบสอง ระดับดีเยี ่ยม ปีการศึกษา 2560-2563 และผลการประเมินภายนอกรอบส่ี 

(2559-2563) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ระดับคุณภาพดีเย่ียมได้แก่ ด้านคุณภาพของผู้เรียน, ด้านกระบวนการบริหารและ

การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา, ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  และ

ผลการประเมินความโดดเด่น เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3)  และ
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นักเรียนยังได้รับรางวัล ความภาคภูมิใจอีกหลายรางวัล สามารถศึกษาได้จาก สารสนเทศของโรงเรียน 

เว็ปไซด์ หนังส่ือวารสารของโรงเรียนและรายงานสรุปของกลุ่มสาระ 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตามที่สถานศึกษากําหนดและมีจิตสํานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนจากเอกสารโครงการและ

กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของทางโรงเรียน

โดยคุณครูประจําชั้นและประเมินคุณลักษณะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยคุณครูผู้สอน  ส่งเสริมให้

นักเรียนเรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ซ่ือตรง  เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู ้คุณจาก

กิจกรรมเด็กดีศรีคอนแวนต์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับโอกาสในการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของห้องในคุณธรรม

ด้านต่างๆ สังเกตได้จากแบบบันทึกกิจกรรมเด็กดีศรีคอนแวนต์ ซึ่งมีการคัดเลือกทุกเดือนโดยได้รับการ

ยอมรับจากคุณครูและเพื่อนร่วมห้อง ภายใต้โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริม

ระเบียบวินัยเพื่อฝึกให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้องตามกฎและระเบียบของโรงเรียน  

กิจกรรมธนาคารความดีปลูกฝังให้นักเรียนได้เป็นผู้ประพฤติดีทําดีทั้งกายวาจาและใจ ทําดีโดยไม่หวัง

ผลตอบแทนไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกบุคคล สังเกตได้จากการบันทึกในสมุดบันทึกธนาคารความดีของ

นักเรียนทุกระดับชั้น โครงการวิถีธรรมนําชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมกิจกรรม

ตามประเพณี แสดงออกถึงคุณลักษณะของความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงออกถึง

ความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ครอบครัวและคุณครู ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรม  

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่  10 วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันมหาธีรราชเจ้า วันไหว้

ครู วันกตัญชลีและวันปัจฉิมนิเทศ ซึงจะสังเกตได้จากรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและใบกิจกรรม

ที่นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติเช่น ใบงานกิจกรรมทําดีด้วยหัวใจ ใบงานบอกรักแม่ ASCS ร่วมใจทําความดี

ด้วยกัน  ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นได้ลงมือปฎิบัติจริง นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีจิตสํานึกถึงประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนโดยเห็นได้จากกิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ ซึ่งนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้ร่วมกันรวมถึงแบ่งหน้าที่การทําความสะอาดห้องเรียนของตนเองเป็น

ประจําทุกวัน นอกจากนั้นนักเรียนทุกคนยังได้ร่วมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะอย่างน้อยปีละ 10 

ชั่วโมงโดยสังเกตได้จากแบบบันทึกการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรม

วันวชิราวุธและวันลูกเสือแห่งชาติให้เนตรนารีออกไปบําเพ็ญประโยชน์ทั้งในบริเวณโรงเรียนและบริเวณ

โดยรอบนอกบริเวณโรงเรียนสังเกตได้จากรูปภาพการปฎิบัติกิจกรรม 
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โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของห้องเรียนของ

ตนเอง ในกิจกรรมห้องเรียนสบายตา รวมถึงให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลในเรื่องของการ

อนุรักษ์พลังงานผ่านกิจกรรมสายตรวจพลังงาน โดยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนสมัครเป็นเจ้าหน้าสาย

ตรวจพลังงาน ตรวจการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตามห้องเรียน เช่นการเปิดปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ 

เป็นต้น   กิจกรรมASCS ร่วมใจประหยัดพลังงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจได้เข้า

ร่วมกิจกรรมโดยให้แต่ละครอบครัวเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของที่อยู่อาศัยโดยตรวจเช็คและบันทึกผล

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและนํ้าปะปาลงในแบบบันทึกเป็นระยะเวลา 8 เดือนและมอบเกียรติบัตร

ให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ สามารถลดการใช้พลังงานได้ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป นอกจากจัด

กิจกรรมภายในโรงเรียนยังได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในกิจกรรมการจัดการขยะซึ่งทางโรงเรียนได้เข้า

ร่วมกับโครงการหลังคาเขียว (Green Roof) เพื่อมูลนิธิเพื ่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก โดยโรงเรียนได้จัดให้

นักเรียนดื่มนมทุกวันจึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน แกะกล่องนม แกะ ล้างเก็บขวดนม เพื่อส่งไปรีไซเคิล 

นําไปผลิตเป็นวัสดุท่ีสามารถช่วยบุคคลอ่ืนได้ต่อไป 

นักเรียนสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีม  มีความรับผิดชอบในการทํางานและทํางานจนประสบ

ความสําเร็จ โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมบน

พื้นฐานการเรียนรู้แบบ PROJECT BASED LEARNING  (PBL) โดยกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ได้แก่วิชา

โครงงานบูรณาการ ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ได้รู้จักแสวงหาความรู้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ตรง รู้จักการทํางานเป็นทีม สามารถทํางานร่วมกับผู้อื ่นได้รู ้จักคิด และวางแผนการทํางาน สามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทํางานสังเกตได้จากรายงานสรุปการจัด

กิจกรรมโครงการบูรณาการ  นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น รวมถึงสามารถยอมรับเหตุผลและ

ความคิดของผู้อื่นได้ ผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนต้องทํางานร่วมกัน ไม่ว่าจะ

เป็นคู่ หรือกลุ่ม เช่นกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรมและการเข้าค่ายคุณธรรมนอกเหนือจากการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยแล้วยังคงต้องควบคู่ไปกับการใช้เหตุและผลในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซ่ึง

กิจกรรมบ้านคุณธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้นต้องปฎิบัติกิจกรรมร่วมกัน พี่ ดูแลน้องใน

รูปแบบของหมู่บ้าน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา มีผู้ใหญ่บ้านและมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็น

เจ้าบ้าน คอยดูแลน้องในการปฎิบัติกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมค่ายคุณธรรมจะจัดการเข้าค่าย

เป็นระดับชั้นทุกระดับชั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จําลอง ข่าวและเหตุการณ์

แสดงออกทางความคิดและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
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นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบและสามารถ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นได้เช่น กิจกรรมScience Kids Camp กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีทุก

ระดับช้ัน กิจกรรมASCS LEADERSHIP กิจกรรมค่ายผู้นําจิตอาสา กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถมีความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี มีทักษะในการดําเนินชีวิต การช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันซึ่งทุกกิจกรรมจะมีกิจกรรมกลุ่ม ให้นักเรียนได้ตัดสินใจในการเลือก การใช้เหตุผล การเสนอ

ความคิดและการรับฟังซึ่งกันและกันรวมถึงกิจกรรมยังส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองได้ 

สังเกตได้จากสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม และรูปภาพการจัดกิจกรรม 

 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทยมีแนวทางนําภูมิปัญญาที่มีใน

ท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยงานกิจกรรมนนักเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย 

เช่นกิจกรรมวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีของไทยแต่โบราณแสดงให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามนักเรียน

ตัวแทนจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือในชุมชน ผู้ปกครองและโรงเรียน กิจกรรมวัน

ลอยกระทงให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและความเป็นมาและความสําคัญของวันลอยกระทง จัดกิจกรรม

ให้นักเรียนเรียนรู ้ถึงวิธีการขั ้นตอนการทํากระทงจากใบตองโดยได้รับความร่วมมือจากผู ้ปกครอง

เครือข่ายซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยและนักเรียนสามารถที่จะประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองและสามารถนําไป

ปฎิบัติเองได้ที่บ้าน  จัดกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยในอดีต 

นักเรียนส่วนใหญ่มีความสุขกับการร่วมกิจกรรมสังเกตได้จากรูปภาพการจัดกิจกรรมและสรุปรายงานผล

การจัดกิจกรรม   ฝ่ายวิชาการได้ส่งเสริมเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ซ่ึงบ่งบอก

ถึงเอกลักษณ์ประจําชาติ โดยจัดประกวดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6   การแข่งขันตอบปัญหา

ทางประวัติศาตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ กิจกรรมประกวดการ

เขียนเรียงความ กิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้ว กิจกรรมการอ่านทํานองเสนาะ กิจกรรมวันภาษาไทย 

กิจกรรมเปิดพจนานุกรม  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นศึกษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของไทยร่วมถึงส่งเสริมให้

นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของภูมิปัญญาไทยและร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ยังคงอยู่สืบไป  กลุ่ม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประดิษฐ์พานไหว้ครู โดยจัดให้นักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้จัดพานไหว้ครูโดยนักเรียนเตรียมวัสดุมาร่วมจัดพานโดยมีครูเป็นผู้แนะนํา  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนต้องออกแบบอย่างสร้างสรรค์โดยยึดจากการประดิษฐ์ตามแนว

ภูมิปัญญาไทย 
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ทางโรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนานักเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจในตนเองและมีเจตคติที่ต่อการ

เรียน ในรูปแบบของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยฝ่ายวิชาการ ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมใน โครงการ Academic walk rally หัวข้อ Toys Story คือ การเรียนรู้จาก

การเล่น การเล่นให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้มีความมั่นใจในตนเอง ในการแสดงออก

ของผลงานนักเรียนที่มีประโยชน์และสร้งสรรค์ อันเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ เช่น กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิชา ภาษาไทย นักเรียนมีความมั่นใจในการร่วมกิจกรรม นักพากย์เสียงใส การเล่านิทานจากตุ๊กตา

ถุงมือให้ผู้อื่นฟัง การร่วมแข่งขันถอดรหัสสร้างภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม นักเรียนได้แสดงออกถึงจุดยืนของตนเอง ในการตัดสินใจเลือกในสิ่งท่ีถูกต้องอย่างใดอย่างหนึง

ในกิจกรรม Yes or No นักเรียนมีความมั่นใจในการประดิษฐ์ของเล่นของใช้ด้วยตนเองและนํามาเผยแพร่

ต่อสาธารณะชนจากผลงานกระดาษน้อยแทนใจ กระดาษเหลือใช้แปลงเป็นถุงสวยงาม กล่องกระดาษสา

จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ กล้าแสดงความคิดเห็นออกแบบและตกแต่งโดยใช้ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง Interior Design และความน่าจะเป็น probability และมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนวิทยาศาสตร์ โดยแสดงออกผ่านผลงานชื่อว่า Eco friendly toys coding adventure coding 

galaxy กล้าคิดกล้าทํากล้าค้นคว้า และกล้าแสดงออกเป็นต้น งานแนะแนวมีการจัดนิทรรศการเรื่อง

อาชีพ    My idol ของนักเรียนทําให้เห็นถึงความมั่นใจในอาชีพของเด็ก ๆ ผ่านใบงาน และได้เชิญ

วิทยากรศิษย์เก่ามาให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพที่นักเรียนสนใจเช่น เซฟ ดีไซน์เนอร์ นักโบราณคดี นัก

โภชนาการ เป็นต้น  และนอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมกิจกรรม ASCS English Day  เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนโดยนักเรียนได้แสดงออกทั้งการฟัง พูด อ่าน 

และเขียนทางด้านภาษาการสื่อสาร นักเรียนสามารถ ประเมินสถานการณ์จําลองมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ แก้ปัญหาเป็น มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นผลรวมมาจากการบูรณา

การจากหลากหลายวิชา โดยมีผลงานมากมายสามารถศึกษาได้จากเอกสารรายงานการ ประเมินกิจกรรม

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม สัมภาษณ์นักเรียน ครู และศึกษารูปภาพกิจกรรม  

การดูแลรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน ทางโรงเรียนเห็นถึง

ความสําคัญและใส่ใจเรื่องของสุขภาพของนักเรียนจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี เป็นประจําทุกปี 

จัดเตรียมห้องพยาบาลและคุณครูพยาบาลในการดูแลนักเรียนตลอดทั้งวัน มีระบบตรวจสอบการใช้ยา

และคุณภาพขอยา อย่างน้อยภาคเรียนละ   1 ครั้ง ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาฉีด

วัคซีนและให้ความรู้กับนักเรียนเป็นประจํา ได้รับการตรวจเยี่ยมและรับคําแนะนําจากสาธารณะสุข

ประจําเขต  ทางโรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและ



  

139 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 
 

สุขภาพจิตได้ผ่านการจัดการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนอกจากน้ันยังจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย เช่น กิจกรรมChair ball ’s day เป็นการแข่งขันระดับชั้นเรียน 

ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  กิจกรรมลานสุขสนุกกับกีฬา กิจกรรมเรารักสุขภาพเป็นกิจกรรม

เพื่อให้นักเรียนได้ออกกําลังกายได้อย่างอิสระช่วงเวลาพักกลางวันและให้นักเรียนดูแลสุขภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานตามกรมพลศึกษา  กิจกรรม Brain Gym เพื่อฝึกการทํางานของสมอง ช่วยผ่อนคลายความตึง

เครียด และทําให้จิตใจแจ่มใส กิจกรรมกีฬาสี ให้นักเรียนได้เข้าคณะสี 4 สีและทําการแข่งขันทั้งกีฬาและ

เกมเพื่อการทํางานร่วมกับผู้อื่นและการแข่งขันทางด้านกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมKids 

Talent เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถตามศักยภาพของตนเองในด้านการขับร้อง การเล่น

ดนตรี การแสดงความสามารถทางด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอารมณ์ การมีสุนทรียภาพและมี

สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งในแต่ละกิจกรรมสามารถศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในด้านการป้องกันตนเองและเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ

วิธีการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศและอบายมุขทุกชนิด  กิจกรรม 

Drugs free ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนโดยให้ความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับโทษและ พิษภัยของยาเสพติดให้นักเรียนได้รู้จักการหลีกเล่ียงและป้องกันตนเองจากอันตรายของ

ยาเสพติด      มีการร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน บุคลากร และชุมชนได้เห็นถึงอันตราย

และโทษของยาเสพติด โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ทางทีวีคุณธรรมและตัวแทนนักเรียน ได้ประชาสัมพันธ์

กับชุมชนโดยรอบ ในวันงดสูบบุหรี่และวันต่อต้านยาเสพติด สังเกตได้จาก  รายการประเมินกิจกรรม ใบ

งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรูปภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม จากแฟ้มงานกิจกรรมนักเรียน 
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สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 2  

 

บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พบว่า 

 การวางเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน เร่ิมจากการวางแผนงาน แบ่งสายการทํางานท่ี

ชัดเจน บริหารแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร มีระบบการ

ประเมินผลท่ีสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังมีการสร้างขวัญและกําลังใจเพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานอย่าง

มีความสุขและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะ 3 ปี เร่ิมจากการนําผล

ของการประเมินแผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับก่อนมาศึกษา ขอข้อมูลจากผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 

รวมท้ังนโยบายด้านการศึกษาจากภาครัฐ มาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา วิเคราะห์ SWOT 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางในการดําเนินงานและกําหนดการประเมินผลการ

ดําเนินงาน จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี และประกาศค่าเป้าหมายให้กับ

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ มีบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมครูประจําเดือนท่ีแสดงให้เป็นถึงการดําเนินงานตาม

วิสัยทัศน์ มีบันทึกการประชุมกับผู้ปกครอง มีการต้ังคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพ่ือร่วมมือกันในการ

บริหารงาน รวมถึงต้ังเครือข่ายผู้ปกครองด้วย มีผลสรุปการติดตามประเมินผลอย่างครบถ้วน 

 ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามเพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียน เน่ืองจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิก ซ่ึงบริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร จึงมีเป้าหมายท่ีสําคัญในเร่ืองการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามให้กับ ผู้ท่ี

เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรมฟ้ืนฟู

จิตใจ โดยเชิญวิทยากรมาให้การอบรมท้ังในและนอกสถานท่ี ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก

ของแต่ละศาสนา จัดกิจกรรมทางศาสนาให้กับครูท่ีนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เช่น การเข้า

ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจําทุกเดือน มีการแบ่งปันประสบการณ์ และกิจกรรมทางศาสนาอ่ืน ๆ 

ตลอดปีการศึกษา และมีการส่งเสริมให้ครูท่ีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนาอย่างอิสระ ในส่วนของนักเรียนมีการให้การอบรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี

งามทุกวันหน้าเสาธง เช่น น่ังสมาธิ ฟังนิทานคุณธรรม กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ท่ี

เน้นเร่ืองการแบ่งปันและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ันในห้องเรียนยังมีการบูรณการจริยธรรมใน

แผนการสอน ด้วยการนําคุณค่าพระวรสารซ่ึงเป็นคุณธรรมสากลมาใช้ในการสอนด้วย 
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 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สีลม หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา    แบบประเมินความพึง

พอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน, โครงสร้างการออก

ข้อสอบรายวิชาเพ่ือการวัดและประเมินผล (KPA), แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา (ปพ.5), แบบ

บันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา (ปพ.5/1), สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, สรุปรายงานผลการ

สอบระดับชาติ (ONET),  แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังแผน, วิจัยในช้ันเรียน 

 ในด้านสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมสวยงาม และอาคารสถานท่ีมีความสะอาด และมีระบบการ

ดูแลความปลอดภัย แม้ว่าโรงเรียนจะมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก คือ 1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ประกอบไปด้วยตึก

เรียนขนาด 4 ช้ัน ล้อมรอบสนามท่ีอยู่ตรงกลาง แต่มีการบริหารจัดการในการใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์

สูงสุด รวมท้ังยังประดับตกแต่งให้สวยงาม เป็นระเบียบ มีบรรยากาศของการเรียนรู้ มีการดูแลรักษา

ความสะอาดอย่างท่ัวถึง และมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีการจัดครูรับผิดชอบดูแลตลอด

ท้ังวัน และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง และมีระบบการบํารุงรักษาด้าน

สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี เช่น การแจ้งซ่อมผ่านทางระบบออนไลน์ของโรงเรียน การสํารวจ

สภาพของอาคารสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ์ ปีละ 2 คร้ัง เป็นต้น  

 ในด้านงานเทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา โรงเรียนมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ

การส่ือสารเพ่ือการศึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นผู้นําในด้านน้ี โดยมีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีท้ัง

ในด้านการบริหารและการเรียนการสอน มีอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกท่ีครบครันให้กับครูและ

นักเรียน มีการติดตามประเมินผล และมีระบบการดูแลรักษา ทําให้มีระบบการบริหารงานท่ีสะดวก 

คล่องตัวและทันสมัย มีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้าในโลก

ยุคปัจจุบัน มีแผนงานเทคโนโลยี โดยนํามาใช้ด้านการบริหารในทุกระบบ เช่น เร่ืองทะเบียนนักเรียน

ท้ังหมด การจัดการเร่ืองงานวิชาการ การวัดและประเมินผล มีระบบและเคร่ืองตรวจข้อสอบท่ีทันสมัย 

เท่ียงตรงและรวดเร็ว งานห้องสมุด งานโรงอาหาร งานธุรการและการเงิน งานธนาคารออนไลน์ งาน

ตรวจเวลาเข้าเรียนของนักเรียน เป็นต้น มีการติดต้ังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ทุก

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท้ังแบบมีสายและไร้สาย ซ่ึงเพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างคล่องตัวและ

รวดเร็ว เทคโนโลยีทําให้การบริหารจัดการมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน 

2) สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
จากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการ เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ (นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์) 

พบว่า มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ท่ีชัดเจน มีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ครูและนักเรียน ท่ีเด่นชัด 
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โดยเฉพาะมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนท่ีเป็นผู้ “รู้กว้าง ใจกว้าง” รวมท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครบถ้วน และท่ีโดดเด่นมากคือ มีการบริหารจัดการเพ่ือเตรียมนักเรียนให้เป็น “พลเมืองในยุคดิจิทัล” 

(Digital Citizenship) โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังมีกระบวนการขับเคล่ือนสําหรับครูและโรงเรียนให้เข้าสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลอีกด้วย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคลากร สรุปได้ว่า ผู้บริหารมีภูมิ
ความรู้ในเร่ืองการบริหารการศึกษาในระดับสูง มีวิสัยทัศน์และกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีการ
วางแผนงานอย่างเป็นระบบ รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย มีการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนอย่าง
ละเอียดด้วยวิธีการ SWOT กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ และแนวทางการปฏิบัติงาน มีการแต่งต้ังบุคลากร
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ รวมท้ัง มีการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบด้วย 
 จากการสัมภาษณ์หัวฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานวัดผล และผู้เก่ียวข้องกับการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่าโรงเรียนได้มีวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT) ในการจัดการศึกษา  โดยให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วม
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาและนําผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกําหนดเป้าหมาย และมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู้หลากหลาย สนองตาม
ศักยภาพและความต้องการของนักเรียน นอกจากน้ีทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านมีการจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมท้ังด้านวิชาการ การบําเพ็ญประโยชน์ การรักษา
ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนกีฬาและนันทนาการผ่านกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการจัดโครงการและกิจกรรม จะเห็นได้ว่า
นักเรียนท่ีสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสุข ซ่ึงสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมและแบบประเมิน
โครงการและกิจกรรมโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลงานอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม K-Bot 
และนําผลงานไปพัฒนาต่อยอดในการแข่งขันระดับนานาชาติ และการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบ
คําถามพระราชนิพนธ์ ร.6 การแข่งขันธนชาติ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ เป็นต้น 

โรงเรียนได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของโรงเรียน ผลการประเมิน
พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของโรงเรียนด้านการให้บริการเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้ด้วยตนเองและการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม เช่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้
โปรเจคเตอร์ การใช้ Apple TV ระดับดีขึ ้นไป คุณครูทุกกลุ ่มสาระร่วมกันวิเคราะห์ สรุปผล และ
ออกแบบแนวทางการจัดห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดรูปแบบการสอนในห้องเรียนโดยใช้
ทฤษฎ ี  TPACK Model (Technological, Pedagogical, Content, Knowledge) และเน ้นการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ครูมีการออกแบบ จัดหา และผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
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การเรียนรู้ สร้างสื่อดิจิทัลโดยประยุกต์ใช้ Application ในการสอนอย่างหลากหลาย อาทิ Keynote, 
Pages, Explain everything, Book creator เป็นต้น สร้างหนังสือแบบเรียนดิจิทัล (iBook) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ iBook Author ครูและนักเรียนร่วมกันเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นแบบ Smart 
Classroom ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในด้าน Digital Literacy มีความเข้าใจและสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้ iPad เพื่อการสืบค้นข้อมูล สร้างสื่อดิจิทัล 
ทํางานร่วมกันแบบออนไลน์ และรู้เท่าทันส่ือ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 จนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดกระบวนการทํางานและนําเสนอผลงานได้ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนนอก
ห้องเรียนด้วยกิจกรรมรอบรู้รอบรั้วคอนแวนต์ ทําให้นักเรียนเกิดความรู้ที่กว้างและหลากหลายจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน และทางโรงเรียนได้เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีกับโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาดู
งานและออกงานเพ่ือร่วมเผยแพร่ผลงานของนักเรียน 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบว่า โรงเรียนมีแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามสําหรับนักเรียน โดยใช้คุณค่าพระวรสาร ซึ่งเป็นคุณธรรมสากล 
บูรณาการอยู่ในทุกรายวิชา เน้นการอบรมพรํ่าสอนและปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี
งาม ในตอนเช้ามีนิทานคุณธรรมจากครู ให้ข้อคิดที่ดีสําหรับในวันนี้ มีการอธิษฐานภาวนา นั่งสมาธิ มี
กิจกรรมทางศาสนา ค่ายคุณธรรม ค่ายฟื้นฟูจิตใจ ฯลฯ มีการสอนในเรื่องค่านิยมและมารยาทที่ดี รวมท้ัง
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยด้วย 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายบุคลากร พบว่า โรงเรียนมีแผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงามสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลาย ตั้งแต่การส่งเสริมให้ทุกคนประพฤติ 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีงามตามศาสนาที่ตนนับถือ มีการฟื้นฟูจิตใจก่อนเปิดปีการศึกษา มีการศึกษา
คําสอนเกี่ยวกับศาสนา ฯลฯ ทั้งนี้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่โรงเรียนให้ความสําคัญเป็นอย่าง
แรก ครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนในเร่ืองน้ี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน พบว่า มีการจัดทํา
แผนงานด้านอาคารสถานที่และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง และ
มีผลการประเมินในระดับที่สูงมาก เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ขนาดไม่มาก และอยู่ในบริเวณธุรกิจย่านสีลม 
ทําให้ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้มากที่สุด จึงมีระบบการดูแล
ความสะอาดและความปลอดภัยที ่มีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั ้งผู ้ร ับผิดชอบชัดเจน มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด เช่น การติดตั้งระบบระบายอากาศ การจัดเวรดูแลความสะอาดทั้งจากนักเรียน
และพนักงาน มีการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมให้ดีท่ีสุด เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดระบบป้องกันอัคคีภัยและมีการ
ซ้อมการป้องกันเป็นประจํา มีการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม มีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการท้ิงขยะ แยกขยะ ฯลฯ ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาการตลอด
วัน มีครูปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนทั่วบริเวณโรงเรียนทั้งในช่วงเช้า กลางวันและเย็น จนกว่านักเรียน
จะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย 
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จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานเทคโนโลยี พบว่า โรงเรียนได้ติดต้ังระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการครบทุกระบบ มาหลายปีแล้ว โดยเร่ิมจากการติดต้ังอุปกรณ์เก่ียวกับเครือข่ายเทคโนโลยีและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ครอบคลุมทั้งบริเวณและทุกห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ครูและบุคลากรใช้ในการบริหารจัดการ 
รวมทั้งมีบริการให้กับนักเรียนในห้องสมุดและห้องปรีชาญาณด้วย การใช้เทคโนโลยีทําให้การบริหาร
จัดการมีความทันสมัย รวดเร็ว สะดวก ประหยัดการใช้กระดาษ และสามารถตรวจสอบได้  

จากการสัมภาษณ์ครูระดับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนมีการบริการเทคโนโลยี
ให้กับครูอย่างครบถ้วน สะดวกแก่การใช้งาน มีการอบรมหรือให้ความรู้ก่อนการใช้งานเสมอ ตัวอย่างเช่น 
ครูสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก ในห้องเรียนที่เป็น SMART Classroom มี
ทั้งเครื่องมือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถใช้ iPad เชื่อมต่อขึ้นจอภาพในห้องเรียนแบบไร้สาย 
นอกจากนั้น ครูยังได้ใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารในเรื่อง การลงเวลามาและกลับ การทําบทเรียน
แบบออนไลน์ การตรวจข้อสอบและการบันทึกคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

3) สังเกตสภาพจริงท่ีปรากฏ  
พบว่า ได้เห็นวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มีความทันสมัย

ในทุกระบบ ขณะเดียวกันยังคงให้ความสําคัญกับการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ลําดับต้น มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสําหรับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมของศตวรรษที่ 21 มี
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในทุกระดับ ตั ้งแต่ระบบการบริหารงาน ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย (iPad) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ทั้งโรงเรียน ครูและนักเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีที่ถูกกําหนดไว้ใน
ปฏิทินปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของแผนพัฒนาสถานศึกษา มีหลักฐานร่องรอยใน
การดําเนินงานต่าง ๆ ชัดเจน มีระบบการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลที่เป็นปัจจุบันผ่าน
ทางการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ด้านการจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม  มี
การสร้างและพัฒนาแนวทางกระบวนการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน โดย
กําหนดในแผนปฏิบัติงานทุกภาคเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันซึ่งระบุในแผนงานการ
ปฏิบัติงาน  โดยมีระเบียบการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน  มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนอย่างสมํ่าเสมอทั้งระหว่างเรียนกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน มีวิธีการวัดผลท่ี
หลากหลาย และใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับวิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดจากผลงาน การปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน  
มีการประเมินผลคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  มีการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือและประเมินผลที่มีคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระบบ  ใช้งานสะดวกรวดเร็ว โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับ
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ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  มีการจัดทําเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปรายงาน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีระบุในเอกสาร โครงสร้างการออกข้อสอบรายวิชาเพ่ือ
การวัดและประเมินผล (KPA)  แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา (ปพ.5) แบบบันทึกผลการเรียน
ประจํารายวิชา (ปพ.5/1) แบบบันทึกการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  แบบบันทึกการประเมินสรรถนะ
ผู้เรียน  และนําผลสรุปไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จากการสังเกตนักเรียนและครู พบว่า บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น
การเรียน การเล่นที่สนาม การรับประทานอาหารที่โรงอาหาร มีบรรยากาศของกัลยาณมิตร ทุกคนย้ิม
แย้มแจ่มใส แสดงให้เห็นได้ชัดถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี และจากหลักฐานร่องรอยการดําเนินงาน พบว่า มี
โครงการ / กิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 จากการสังเกตสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก มีการบริหารจัดการบริเวณโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เน้ือท่ีท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างดี มีการตกแต่งอาคารสถานท่ีให้สวยงามด้วยต้นไม้สี
เขียว ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อม มีกิจกรรมแยกขยะ มีการรณรงค์การใช้น้ําใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
ซ่ึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเห็นความสําคัญของส่ิงแวดล้อม มี
ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเข้มแข็ง ให้ผู้ปกครองรู้สึกอุ่นใจท่ีส่งบุตรหลานมาท่ีโรงเรียน มีการติดต้ัง
กล้องวงจรปิดประสิทธิภาพสูงเพ่ือความปลอดภัยไว้ท่ัวบริเวณโรงเรียน มีการจัดระเบียบการเข้าออกของ
นักเรียนและผู้ปกครองท่ีชัดเจน 
 จากการสังเกตสภาพจริง โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารอย่างหลากหลายในทุก
ระบบ โรงเรียนมี Best Practice โดยเฉพาะในเร่ืองของ SMART School ท่ีเด่นชัด คือ มีการใช้ในการ
จัดระบบข้อมูลของนักเรียน ต้ังแต่การรับสมัครนักเรียน การเช็คเวลาเรียน การใช้เงินโดยการใช้บัตร
อิเลคทรอนิกส์ การใช้งานห้องสมุด การจ่ายค่าเทอม การบริหารงานบุคลากร ธนาคารออนไลน์ ฯลฯ ทํา
ให้การบริหารงานมีความทันสมัย รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร มีการให้บริการระบบเครือข่ายท้ังมีสาย
และไร้สายครอบคลุมท่ัวบริเวณโรงเรียน ในช่วงเวลาท่ีมีสถานการณ์ไวรัสโควิค 19 โรงเรียนใช้เคร่ืองมือ
ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยมีการ Live การเรียนการสอนในห้องเรียน
เพ่ือให้นักเรียนท่ีต้องเรียนท่ีบ้าน ได้มีโอกาสเรียนไปพร้อม ๆ กับนักเรียนท่ีอยู่โรงเรียนในสภาพเหมือน
จริงทุกประการ ซ่ึงได้รับการตอบรับอย่างดีย่ิงจากนักเรียนและผู้ปกครอง 
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สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3  

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เรียน กําหนด

เป้าหมาย ทักษะกระบวนการ กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งของโรงเรียนและคุณลักษณะประจําวิ

ขา จัดกิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในรูปแบบ Active Learning ใช้เทคนิคการสอน ส่ือการเรียนการ
สอน โดยใช้เทคโนโลยี Application ของระบบ iPad เป็นเครื่องมือการสอนของครู และเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนฝึก ปฏิบัติทํางานเป็นกลุ่ม อภิปราย นําเสนอ คิด ตอบปัญหา สะท้อนความรู้ 
กระตุ ้นการเรียนรู ้ของนักเรียน ความรู ้กว้างของครูและนักเรียน ใช้เวลาค้นหาน้อยลงแต่มีความ

หลากหลายของข้อมูลมากยิ่งขึ้น  ทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน จึงทําให้การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้รายบุคคล สะท้อนผลตามวัตถุประสงค์ของแต่หน่วยการเรียนรู้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

ไว้เป็นอย่างดี  ทําให้ครูสามารถทราบแนวโน้มพัฒนาของนักเรียน สามารถแจ้งผลการเรียนและ

ความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ทั้งผู้ปกครองและครู รับฟังข้อเสนอแนะระหว่างกันและกัน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้น ครูสามารถจัดแผนการจัดการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิให้เพ่ิมข้ึนและคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนให้ดีข้ึน เป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละวิชาอย่างเป็นข้ันตอน  

บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน / ผลงานเชิงประจักษ์ 

 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสาร มีการสํารวจข้อมูลนักเรียนจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน เพ่ือวาง

แผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป้าหมาย ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ประจําวิชา 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบัติท่ีหลากหลาย (Active Learning) หน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับ

ผู้เรียน บริบทของโรงเรียนและผลการประเมินคุณภาพนักเรียนมีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้

ทุกหน่วยการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลงานสะท้อนความคิดของนักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนจะสะสม

ผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน และครูนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติในแต่ละสาระการเรียนรู้ ซ่ึงจะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 - พบร่องรอยหลักฐานเอกสารการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน จากการแผนการจัดการ

เรียนรู้ของครู พบว่าครูมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญโดยใช้รูปแบบการสอน 

Active Learning โดยมีการกําหนดการวัดและประเมินผลท่ีใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามธรรมชาติของ
วิชา ในการตรวจสอบนักเรียนใช้เกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือนําผล

มาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  มีระบุว่า ครูผู้สอนมีการเลือกใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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ท้ังประเภทส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือเทคโนโลยี  ส่ือวัสดุ จึงทําให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยและศักยภาพของนักเรียน มีความพร้อมในการเรียนรู้ คํานึงถึงทักษะ

พ้ืนฐานเช่นการอ่านการเขียนการคิดคํานวณและท่ีสําคัญคือทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศซ่ึงส่งผลให้

โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
 - พบร่องรอยหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครู
พบว่า ระบุเร่ืองของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  โดยครูผู้สอนมีกระบวนการตรวจสอบผลการ

เรียนรู้ของนักเรียนระหว่างเรียนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  เช่นการทํารายงานเด่ียว 

การทํารายงานกลุ่ม  การทดสอบ การทําแบบฝึกหัด การลงมือปฏิบัติ ระบบการประเมินครอบคลุมท้ัง

ด้านความรู้  ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การประเมินค่าและคิดสร้างสรรค์  มีทักษะ

กระบวนการและเจตคติ กําหนดระยะเวลาประเมินให้นักเรียนทราบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนหลัง

การประเมินจึงสามารถะพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนมีการประเมินตนเองครูวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดย เคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลายเช่นการใช้คําถาม   
การทดสอบย่อย การทํารายงานกลุ่ม การทํารายงานเด่ียว การนําเสนองานจากการค้นคว้า เป็นต้นซ่ึง

ท้ังน้ีจะสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของรายวิชาท่ีสอนครอบคลุมท้ังในด้านความรู้ทักษะและเจต

คติครูผู้สอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 - พบร่องรอยหลักฐานการนําผลการประเมินไปใช้ พบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รายบุคคล (ปพ.6)  เอกสารผลการประเมิน 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราห์และเขียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครอง

ทราบและจะติดต่อพูดคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ิมเติมเป็นรายบุคคลในบางกรณี เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไป 
 

2) สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

 จากการสัมภาษณ์ครูจํานวน 4 ท่าน พบว่า ทุกปีการศึกษาครูจะนําผลการประเมินของนักเรียน

จากปีการศึกษาที่ผ่านมา นํามาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และส่งต่อข้อมูลให้ครูในปีต่อไปเพื่อการออกแบบการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมของนักเรียนเป็นรายบุคคลแต่ละปีการศึกษา ครูปรับแผนการจัดการเรียนรู้จากการ

บันทึกหลังแผน เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทํางานเป็นกลุ่ม อภิปราย นําเสนอ คิด ตอบปัญหา สะท้อน

ความรู้ กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสําคัญ ปรับการวัดและประเมินผล ออกแบบสื่อการสอน โดย
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การประชุมร่วมกันภายในกลุ่มสาระฯ รายงานร่วมกันในส่วนงานวิชาการ และรายงานต่อคณะกรรมการ

ดําเนินงานตามลําดับ  

 จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนมีผลงานด้วยการใช้ Application ใน iPad 
สร้างสรรค์ผลงานแต่ละวิชาอย่างหลากหลายเหมาะสม สะท้อนกระบวนการคิด วิเคราะห์ นําเสนอผลงาน

ได้อย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ ซึ่งในแต่ละระดับมีความแตกต่างของการนําเสนอตามศักยภาพผู้เรียน 

นักเรียนยังมีการประเมินผลงานของตนเอง เพื่อน ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนมีความสุข สนุกและให้ความ

ร่วมมือในการทํากิจกรรม รวมท้ังผลของการปฏิบัติงานแต่ละช้ินเป็นอย่างดี  

 จากการสัมภาษณ์ฝ่ายวิชาการ พบว่า ฝ่ายวิชาการมีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุก

กลุ่มสาระ ซึ่งครูผู้สอนจะได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศการ

สอน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของครูผู้สอน ซึ่งจะนําจากการสังเกตการ

สอน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการสอนในลําดับต่อไป ส่งผลให้กระบวนการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

จากการสัมภาษณ์คุณครู  จํานวน 5 ท่านพบว่า คุณครูมีการวัดความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนจากการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนักเรียนได้แสดงความสามารถท้ังในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและ

การคิดคํานวณผ่านการทํากิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครู นักเรียนได้นําเสนอผลงานจากองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ของตนเอง อย่าง

สร้างสรรค์   
 จากการสัมภาษณ์นักเรียนจํานวน  6 คน  พบว่า  นักเรียนได้รับการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีวิธีกา

ข้ันตอนและกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละวิชาท่ีแตกต่างกัน โดยคํานึงถึงธรรมชาติวิชา พัฒนาตามวัย 

นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและการได้ลงมือปฎิบัติจริง 
 จากการสัมภาษณ์คุณครูจํานวน  4 ท่าน พบว่าคุณครู ครูใช้เทคนิคและวิธีการวัดและประเมินผล

ที่หลากหลาย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ และจะจัดสอนซ่อมเสริม

ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน จาก“โครงการพัฒนาผลสัมทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ” 

ซึ่งเป็นการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีผลการประเมินไม่บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดท่ี

กําหนดไว้  

 จากการสัมภาษณ์นักเรียน จํานวน 10 คน พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในแต่
ละรายวิชา จะมีการทดสอบก่อนการเรียน และมีการทดสอบหลังเรียนเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมี
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รูปแบบการให้คะแนน หรือการประเมินผลที่มีความชัดเจนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

คุณลักษณะประจําวิชาในแต่ละรายวิชา ซึ่งในการประเมินจะมีความหลากหลาย โดยใช้แบบทดสอบการ

ปฏิบัติ ใบงาน หรือใบกิจกรรมต่างๆ 

 จากการสัมภาษณ์คุณครู จํานวน  7 ท่านพบว่า ครูผู้สอน   จะวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน

ของนักเรียนเป็นรายคนและวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มเป้าหมายและแสดงแนวโน้มพัฒนาของนักเรียนโดยครู

นําผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

โรงเรียนมีการกําหนดรูปแบบรายงานผลการเรียนเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองทราบ โดยเน้นความถูกต้อง

ชัดเจนและมีข้อมูลครบถ้วน โดยมีการดําเนินการท่ีเป็นระบบ  

 จากการสัมภาษณ์นักเรียน จํานวน 11 คน พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนของครู หากมี

นักเรียนที่ยังมีระบบผลการเรียนรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ หลังจากการทดสอบแล้ว ครูผู้สอน จะสอนซ่อมเสริม 

ให้แก่นักเรียนทั้งนี้ จะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้ปกครอง เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนา การ

เรียนรู้ของนักเรียน 

3) สังเกตสภาพจริงท่ีปรากฏ 

 พบว่า การสอนของครูเน้นรูปแบบ Active Learning และเทคนิคการสอนตามธรรมชาติของ
วิชาร่วมกัน นักเรียนมีส่วนร่วม ในการตอบคําถาม การอภิปราย การนําเสนอผลงานอย่างมีขั้นตอน

สร้างสรรค์ และสิ ่งสําคัญนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ 

GarageBand สําหรับ iPad สร้างผลงานด้านดนตรีได้อย่างน่าสนใจ การใช้ Application Keynote 
ในการนําเสนอขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ตลอดจนการนําผลงานการเรียนรู ้ การใช้ Application 

iMovie ตัดต่อวิดีโอประกอบการสร้างสรรค์ผลงานองตนเองได้อีกด้วย กระบวนการจัดกิจกรรมของครู
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ซ่ึงปรากฏจากการนิเทศการสอนของครู  

 พบว่าครูผู ้สอนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่ตนเองสอนและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงพัฒนาการตาม

วัย เช่น การใช้เกม เพลง บทบาทสมมติ และสื่อเทคโนโลยีผ่าน Application ในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการ
มีส่วนร่วมของนักเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ และการเสริมแรง ซึ่งส่งผลช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน 

เห็นประโยชน์ของการเรียน และตั้งใจเรียนครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
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นักเรียนได้เรียนรู้การทํางานร่วมกัน โดยมีการกําหนดระยะเวลาให้แก่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้งการทํางาน

เป็นกลุ่มและการทํางานเดี่ยว นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานโดยบูรณาการเรียนรู้ทั้งการใช้เทคโนโลยีในกา

สร้างงานและนําเสนอผลงาน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามวัย สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน

สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของคุณครู จํานวน 8 ท่าน พบว่าจะมีการดําเนินการ

ด้วยการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนก่อนท่ีจะเร่ิมหน่วยหรือบทเรียนใหม่ด้วยการใช้แบบทดสอบ  

การใช้คําถามและจะประเมินเมื่อจบหน่วยหรือบทเรียนรวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและปรับปรุง

แก้ไขเม่ือพบว่านักเรียนควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม 
จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จํานวน  4 คน พบว่า คุณครูมีประเมินผล

นักเรียนและนํามาวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคล แจ้งผลการเรียนย้อนกลับกับนักเรียนและ

ผู้ปกครองและรายงานผลให้แก่ผู้ปกครองทราบในใบรายงานผลการเรียน ปพ.6  พร้อมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้ปกครองจากใบตอบรับ 
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3. ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 	
   ปีการศึกษา 2562   
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดําเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 

 
จํานวนนักเรียนท่ีตอบแต่ละระดับช้ัน  
 ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตอบแบบสอบถาม จํานวน 58 คน 
 ประถมศึกษาปีท่ี 4 ตอบแบบสอบถาม จํานวน 104 คน 
 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตอบแบบสอบถาม จํานวน 88 คน 
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตอบแบบสอบถาม จํานวน 83 คน 
เกณฑ์การประเมิน  4.51 – 5.00 หมายความว่า ยอดเย่ียม   3.51 – 4.50   หมายความว่า ดีเลิศ                             
                         2.51 – 3.50 หมายความว่า ดี   1.51 – 2.50   หมายความว่า ปานกลาง
               1.00 – 1.50 หมายความว่า กําลังพัฒนา 

ลําดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ยอดเย่ียม 
5 

ดีเลิศ 
4 

ดี 
3 

ปานกลาง 
2 

ปรับปรุง 
1 

1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน ค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และจัดกิจกรรมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานท่ี 

83 
(24.9) 

165 
(49.5) 

71 
(21.3) 

13 
(3.9) 

1 
(0.3) 78.98 3.95 

2 นักเรียนได้รับการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย สามารถ
พัฒนาการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
มีวิจารณญาณ และได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

99 
(29.7) 

158 
(47.4) 

62 
(18.6) 

12 
(3.6) 

2 
(0.6) 

80.42 4.02 

3 นักเรียนสามารถใช้ iPad คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณธรรม 

167 
(50.2) 

127 
(38.1) 

29 
(8.7) 

9 
(2.7) 

1 
(0.3) 

87.03 4.35 
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ลําดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ยอดเย่ียม 
5 

ดีเลิศ 
4 

ดี 
3 

ปานกลาง 
2 

ปรับปรุง 
1 

4 โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ ได้แก่ ทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ กีฬาส ี
การแข่งขันทางด้านวิชาการต่างๆ และการแข่งขัน
อื่นๆ กับหน่วยงานต่างๆ 

151 
(45.3) 

123 
(36.9) 

43 
(12.9) 

14 
(14.2) 

2 
(0.6) 

84.44 4.22 

5 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในทุกวิชา ด้านการ
ปลูกฝัง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์เช่น เป็นบุคคลเพื่อ
ผู ้อื ่น (แบ่งปันช่วยเหลือผู ้ไร้ยาก) ความซื ่อตรง 
ขยันทุ่มเท เป็นต้น 

135 
(40.5) 

132 
(39.6) 

53 
(15.9) 

9 
(2.7) 

4 
(1.2) 

83.12 4.16 

6 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารความดีและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เช่น ลงชื่อ
รับรองในสมุดธนาคารความด ี

84 
(25.2) 

136 
(40.8) 

93 
(27.96) 

13 
(3.9) 

7 
(2.1) 

76.64 3.83 

7 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์
เพิ่มเติม ส่งเสริมความรับผิดชอบ สร้างความเป็น
ผู้นํา ผู้ตามที่ดีและมีระเบียบวินัย เช่น กิจกรรม
เนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารี ทัศน
ศึกษา 

145 
(43.5) 

128 
(38.4 

46 
(13.8) 

11 
(3.3) 

3 
(0.9) 

84.08 4.20 

8 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนานักเรียน
ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล และเด็กใน
ชุมชนแออัด 

113 
(33.9) 

157 
(47.1) 

49 
(14.7) 

7 
(2.1) 

7 
(2.1) 

81.74 4.09 

9 
นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัย เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี การ
ตรวจคุณภาพอาหารและนํ้า 

136 
(40.8) 

135 
(40.5) 

50 
(15.0) 

10 
(3.0) 

2 
(0.6) 

83.60 4.18 

10 

นักเรียนไดร้ับทราบข่าวสารด้านต่างๆ ของทาง
โรงเรียนจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
จดหมายแจ้งเรื่องต่าง ๆ ตามสถานการณ ์จาก
วารสารโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน รายงานประจําป ี
ในรูแบบเอกสารและข้อมูลจาก webpage, 
website ของโรงเรียน 

135 
(40.5) 

132 
(39.6) 

53 
(15.9) 

12 
(3.6) 

1 
(0.3) 

83.30 4.17 

11 โรงเรียนกําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัย
ต่างๆ ที่ดีงาม ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

137 
(41.1) 

136 

(40.8) 

50 

(15.0) 

8 

(2.4) 

2 

(0.6) 
83.90 4.20 

12 โรงเรียนให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนในด้าน

การศึกษาการงานอาชีพ 
132 

(39.6) 

140 
(42) 

52 

(15.6) 

8 

(2.4) 

1 

(0.3) 
83.66 4.18 
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ลําดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
5 4 3 2 1 

13 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัดความสนใจ

ของผู้เรียนหลากหลายชนิด ครอบคลุม 
กิจกรรมด้านวิชาการ ดนตร ีกีฬา งานฝีมือฯลฯ 

146 

(43.8) 

125 

(37.5) 

43 

(12.9) 

15 

(4.5) 

4 

(1.2) 

78.38 3.92 

14 โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมสวยงาม สะอาด และมี
บรรยากาศแห่งการเรียนรู ้

108 

(32.4) 

130 
(39.0) 

64 

(19.2) 

22 

(6.6) 

9 

(2.7) 
78.38 3.92 

15 โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เช่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้
โปรเจคเตอร ์การใช ้Apple TV 

157 
(47.1) 

121 

(36.3) 

39 

(11.7) 

13 

(3.9) 

3 

(0.9) 
84.98 4.25 

16 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับ

ทางโรงเรียน เช่น ผู้ปกครองอาสา การจัด
กิจกรรมวันวิชาการให้กับนักเรียน 

144 
(43.2) 

122 

(36.6) 

53 

(15.9) 

9 

(2.7) 

5 

(1.5) 
83.48 4.17 

17 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคร ูเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เช่น การประชุม
ผู้ปกครองประจําภาคเรียนและผู้ปกครอง

เครือข่าย 

127 

(38.1) 

134 

(40.2) 

58 

(17.4) 

9 

(2.7) 

5 

(1.5) 
82.16 4.11 

18 ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักเรียนได้อย่างหลากหลาย ต่อเนื่องและ
ครอบคลุมการพัฒนาของนักเรียนในทุกด้าน 

106 

(31.8) 

149 

(44.7) 

59 

(17.7) 

11 

(3.3) 

8 

(2.4) 
80.06 4.00 

19 ครูมีความรู้ ความสามารถในการสอนและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 

138 

(41.4) 

130 

(39.0) 

51 

(15.3) 

4 

(1.2) 

10 

(3.0) 
82.94 4.15 

20 ครูติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียน ด้านความ
ประพฤติและวินัยอย่างสมํ่าเสมอ 

140 

(42.0) 

133 

(39.9) 

46 

(13.8) 

7 

(2.1) 

7 

(2.1) 
83.54 4.18 

สรุประดับของแบบประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  82.24 4.11 
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สรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจ มีความคิดเห็นระดับคุณภาพยอดเย่ียม ตามลําดับดังน้ี  
 ลําดับท่ี 1 ร้อยละ 87.03 นักเรียนสามารถใช้ iPad คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 
สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณธรรม 
 ลําดับท่ี 2 ร้อยละ 84.98 โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้โปรเจคเตอร์ การใช้ Apple TV 

 ลําดับท่ี 3 ร้อยละ 84.44 โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ทัศน
ศึกษาเชิงบูรณาการ กีฬาสี การแข่งขันทางด้านวิชาการต่างๆ และการแข่งขันอ่ืนๆ กับหน่วยงานต่างๆ 
 
และมีลําดับท้ายสุด 3 ลําดับสุดท้ายคือ  
 ลําดับท่ี 20 ร้อยละ 76.64 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารความดีและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน เช่น ลงช่ือรับรองในสมุดธนาคารความดี 
 ลําดับท่ี 19 ร้อยละ 78.38 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนหลากหลาย
ชนิด ครอบคลุม กิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา งานฝีมือฯลฯ 
 ลําดับท่ี 18 ร้อยละ 78.38 โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมสวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง/ชุมชนต่อการดําเนินงานของโรงเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2562 

จํานวนผู้ตอบ 250 คน  

เกณฑ์การประเมิน  4.51 – 5.00 หมายความว่า ยอดเย่ียม   3.51 – 4.50   หมายความว่า ดีเลิศ                             

                         2.51 – 3.50 หมายความว่า ดี   1.51 – 2.50   หมายความว่า ปานกลาง 

                         1.00 – 1.50 หมายความว่า กําลังพัฒนา 
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ลําดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ยอดเย่ียม 
5 

ดีเลิศ 
4 

ดี 
3 

ปานกลาง 
2 

ปรับปรุง 
1 

1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการ

อ่าน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ และจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ทุกเวลาและสถานท่ี 

65 
(26.0) 

109 
(43.6) 

64 
(25.6) 

9 
(3.6) 

3 
(1.2) 

77.92 3.90 

2 นักเรียนได้รับการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย 
สามารถพัฒนาการฝึกทักษะกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  
มีวิจารณญาณ และได้ลงมือปฏิบัติจริง ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

63 
(25.2) 

114 
(45.6) 

60 
(24.0) 

10 
(4.0) 

3 
(1.2) 

77.92 3.90 

3 นักเรียนสามารถใช้ iPad คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ สร้างสรรค์ผลงาน
อย่างมีคุณธรรม 

69 
(27.6) 

93 
(37.2) 

72 
(28.8) 

15 
(6.0) 

1 
(0.4) 

81.52 4.08 

4 

โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ 
กีฬาสี การแข่งขันทางด้านวิชาการต่างๆ 
และการแข่งขันอ่ืนๆ กับหน่วยงานต่างๆ 

95 
(38.0) 

94 
(37.6) 

48 
(19.2) 

11 
(4.4) 

2 
(0.8) 

75.28 3.76 

5 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในทุกวิชา 
ด้านการปลูกฝัง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เช่น เป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืน (แบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้ไร้ยาก) ความซ่ือตรง ขยันทุ่มเท 
เป็นต้น 

107 
(42.8) 

101 
(40.4) 

36 
(14.4) 

6 
(2.4) 

0 
(0) 

84.72 4.24 

6 

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารความ

ดีและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน เช่น ลงช่ือรับรองในสมุดธนาคาร
ความดี 

58 
(23.2) 

100 
(40.0) 

73 
(29.2) 

13 
(5.2) 

6 
(2.4) 

75.28 3.76 

7 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์เพ่ิมเติม ส่งเสริมความ
รับผิดชอบ สร้างความเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดี
และมีระเบียบวินัย เช่น กิจกรรมเนตรนารี 
การอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารี ทัศนศึกษา 

91 
(36.4) 

103 
(41.2) 

51 
(20.4) 

5 
(2.0) 

0 
(0) 

82.40 4.12 
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ลําดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
5 4 3 2 1 

8 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนานักเรียน
ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็ก
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล 
และเด็กในชุมชนแออัด 

76 
(30.4) 

86 
(34.4) 

67 
(26.8) 

19 
(7.6) 

2 
(0.8) 77.20 3.86 

9 

นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัย เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี 
การตรวจคุณภาพอาหารและน้ํา 

92 
(36.8) 

103 
(41.2) 

45 
(18) 

8 
(3.2) 

2 
(0.8) 

82.00 4.10 

10 

ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารด้านต่างๆ 
ของทางโรงเรียนจากแหล่งข้อมูล ท่ี
หลากหลาย เช่น จดหมายแจ้งเร่ืองต่าง ๆ 
ตามสถานการณ์ จากวารสารโรงเรียน 
ปฏิทินโรงเรียน รายงานประจําปี ในรูแบบ
เอกสารและข้อมูลจาก webpage, 
website ของโรงเรียน 

102 
(40.8) 

89 
(35.6) 

44 
(17.6) 

10 
(4.0) 

5 
(2.0) 81.84 4.30 

11 โรงเรียนกําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
วินัยต่างๆ ท่ีดีงาม ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

118 

(47.2) 

94 

(37.6) 

34 

(13.6) 

4 

(1.6) 

0 

(0) 
86.08 4.30 

12 โรงเรียนให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนใน

ด้านการศึกษาการงานอาชีพ 
40 

(16.0) 

107 

(42.8) 

78 

(31.2) 

20 

(8.0) 

5 

(2.0) 
72.56 3.63 

13 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัดความ

สนใจของผู้เรียนหลากหลายชนิด 
ครอบคลุม กิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี 
กีฬา งานฝีมือฯลฯ 

98 

(27.2) 

113 

(45.2) 

47 

(18.8) 

20 

(8.0) 

2 

(0.8) 
80.36 4.02 

14 โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมสวยงาม สะอาด และ
มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

63 

(25.2) 

103 

(41.2) 

64 

(25.6) 

17 

(6.8) 

3 

(1.2) 
76.48 3.82 

15 โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม เช่น การสืบตุใจค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต การใช้โปรเจคเตอร์ การใช้ 
Apple TV 

76 

(30.4) 

102 

(40.8) 

62 

(24.8) 

9 

(3.6) 

1 

(0.4) 
79.48 3.82 
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ลําดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
5 4 3 2 1 

16 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกับทางโรงเรียน เช่น ผู้ปกครองอาสา 
การจัดกิจกรรมวันวิชาการให้กับนักเรียน 

80 

(32.0) 

79 

(31.6) 

63 

(25.2) 

21 

(8.4) 

7 

(2.8) 
76.32 3.82 

17 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ปกครองและครู เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ เช่น การประชุม
ผู้ปกครองประจําภาคเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่าย 

68 

(27.2) 

80 

(32.0) 

73 

(29.2) 

23 

(9.2) 

6 

(2.4) 
74.48 3.72 

18 ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย ต่อเน่ือง
และครอบคลุมการพัฒนาของนักเรียนใน
ทุกด้าน 

65 

(26) 

99 

(39.6) 

70 

(28) 

12 

(4.8) 

4 

(1.6) 
76.72 3.84 

19 ครูมีความรู้ ความสามารถในการสอน
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 

76 

(30.4) 

111 

(44.4) 

49 

(19.6) 

12 

(4.8) 

2 

(0.8) 
79.76 3.99 

20 ครูติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียน ด้าน
ความประพฤติและวินัยอย่างสม่ําเสมอ 

88 

(35.2) 

93 

(37.2) 

47 

(18.8) 

19 

(7.6) 

3 

(1.2) 
79.52 3.98 

สรุประดับคุณภาพของแบบประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 78.89 3.95 

 
สรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจ มีความคิดเห็นระดับคุณภาพยอดเย่ียม ตามลําดับดังน้ี  
 ลําดับท่ี 1 ร้อยละ 86.08 โรงเรียนกําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัยต่างๆ ท่ีดีงาม ในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 ลําดับท่ี 2 ร้อยละ 84.72 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในทุกวิชา ด้านการปลูกฝัง พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น เป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืน (แบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้ไร้ยาก) ความซ่ือตรง ขยันทุ่มเท เป็นต้น 
 ลําดับท่ี 3 ร้อยละ 82.40 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ิมเติม ส่งเสริม
ความรับผิดชอบ สร้างความเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดีและมีระเบียบวินัย เช่น กิจกรรมเนตรนารี การอยู่ค่ายพัก
แรมของเนตรนารี ทัศนศึกษา 
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และมีลําดับท้ายสุด 3 ลําดับสุดท้ายคือ  
 ลําดับท่ี 20 ร้อยละ 72.56 โรงเรียนให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนในด้านการศึกษาการงาน
อาชีพ 

 ลําดับท่ี 19 ร้อยละ 74.48 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ปกครองและครู เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เช่น การประชุมผู้ปกครองประจําภาคเรียนและ
ผู้ปกครองเครือข่าย 
 ลําดับท่ี 18 ร้อยละ 75.28 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารความดีและคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน เช่น ลงช่ือรับรองในสมุดธนาคารความดี 
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4. สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน 		
 

 

สรุปภาพรวม : ระดับพันธกิจ ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา พัทธกิจ 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. คุณภาพผู้เรียน 1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
คุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

92 93.81 ü - 

2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูงข้ึน 87 88.51 ü - 
3. กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 
90 92.65 ü - 

2. กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ  92 92.83 ü - 
5.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 92 92.38 ü - 

4.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 6.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (พ.5/ป.6) 92 94.28 ü - 

มาตรการส่งเสริม 7.โรงเรียนมีมาตรฐานการด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม (พ6/ป7) 92 92.80 ü - 
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สรุปรายละเอียด : ระดับพันธกิจ 

พัทธกิจ เป้าหมาย 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามคุณค่าพระวรสาร และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณค่า
พระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ1/ป1) 

92 93.81 ü - 

2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการสูงข้ึน 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง (พ.2/ป.2) 87 88.51 ü - 

3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 

3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ (พ3/ป3) 90 92.65 ü - 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ
และก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ  

4.ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.4/ป.4) 92 92.83 ü - 

5.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ 

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

92 92.38 ü - 

6.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (พ.5/ป.6) 92 94.28 ü - 
6.ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 7.โรงเรียนมีมาตรฐานการด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม (พ6/ป7) 92 92.80 ü - 
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สรุปรายละเอียด : ระดับเป้าหมาย 

เป้าหมาย กลยุทธ์ 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ1/ป1) 

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

92 93.81 ü - 

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง (พ.2/ป.2) 
2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูงข้ึน  
(พ2/ป2/ย2) 

87 88.51 ü - 

3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 
(พ3/ป3) 

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

90 92.65 ü - 

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

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตาม
มาตรฐานสากล (พ4/ป4/ย4) 

92 92.83 ü - 

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

5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
และเป็นระบบ (พ5/ป5/ย5) 

92 92.38 ü - 

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

6. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล (พ5/ป6/ย6) 92 94.28 ü - 

7.โรงเรียนมีมาตรฐานการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม (พ6/ป7) 

7.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน (พ6/ป7/ย7) 

92 92.80 ü - 
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สรุปรายละเอียด : ระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีคุณค่า

พระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ1/ป1/ย1) 

1.เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียนกําหนด(1.2) 92 93.81 ü - 

เฉล่ีย 92 93.81 ü - 

2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการสูงข้ึน (พ2/ป2/ย2) 

1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 87 88.51 ü - 
เฉล่ีย 87 88.51 ü - 

3. จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
(พ3/ป3/ย3) 

1.เพ่ือให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 90 94.20 ü - 
2. เพ่ือให+ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ

ท+องถ่ิน 92 93.21 ü - 

3.เพ่ือให+ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู+ความเข+าใจของผู+เรียนอยKาง

เปLนระบบแลประสิทธิภาพ 
87 90.54 ü - 

เฉล่ีย 90 92.65 ü - 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและ
ก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล (พ4/ป4/ย4) 

1.เพ่ือให+ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก+าวหน+าตามมาตรฐานวิชาชีพ 92 92.83 ü - 
เฉล่ีย 92 92.83 ü - 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5/ป5/ย5) 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน 92 92.20 ü - 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 

92 93.99 ü - 

3.เพ่ือให+ผู+เก่ียวข+องทุกฝSายมีสKวนรKวมรับผิดชอบตKอผลการจัดการศึกษาให+มี

คุณภาพและได+มาตรฐาน 
92 91.93 - ü 

4.เพ่ือให+โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษา 
92 91.40 ü - 

เฉล่ีย 92 92.38 ü - 
6. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล (พ5/ป6/ย6) 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับการจัด
การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 

92 94.28 ü - 

เฉล่ีย 92 94.28 ü - 
7.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
(พ6/ป7/ย7) 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 92 92.80 ü - 

เฉล่ีย 92 92.80 ü - 
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สรุปรายละเอียด : ระดับวัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
(พ1 ป1 ย1) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตสังคม และจิตสํานึกท่ีโรงเรียนกําหนดปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม(1.2.1) 

92 94.51 ü - 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม(1.2.1) 

92 92.65 ü - 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทยและ
เห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิต ประจําวัน(1.2.2) 

92 93.36 ü - 

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษย
สัมพันธ์ดี(1.2.3) 

92 93.46 ü - 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง(1.2.4) 92 93.70 ü - 
6. ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ(1.2.3) 92 95.19 ü - 
7. ร้อยละของผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม
เหงรังแก(1.2.4) 92 93.99 ü - 

8. ร้อยละของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทําส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม (1.2.4) 92 93.62 ü - 

เฉล่ีย 92 93.81 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ ระดับความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ต้ังไว้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
(พ2 ป2 ย2) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน (1.1.1) 87 92.51 ü - 
2.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน (1.1.1) 87 91.87 ü - 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคํานวณเหมาะสม
ตามระดับช้ัน (1.1.1) 92 92.53 ü - 

4.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนําไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (1.1.2) 

92 93.82 ü - 

5. ร+อยละของผู+เรียนมีความสามารถในการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารได+อยKางเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ (1.1.3) 
92 94.61 ü - 

6.ร+อยละของผู+เรียนมีความก+าวหน+าจากพ้ืนฐานเดิมในแตKละป_ในด+าน

ความรู+ ความเข+าใจและทักษะตKางๆ ตามหลักสูตรอยKางเปLนรูปธรรม
และตKอเน่ือง (1.1.4) 

82 78.91 - ü 

7. ร้อยละของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการ
สูงข้ึน หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย (1.1.5) 

68 63.33 - ü 

8. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ   เจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วง
วัย (1.1.6) 

92 96.34 ü - 

9. . ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 76 92.74 ü - 
เฉล่ีย 87 88.51 ü - 



  

166 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ์สีลม ปีการศึกษา 2562 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม (พ3 ป3 ย3) 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กําหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ (3.1) 83 94.92 ü - 
2. ร%อยละของผู%เรียนท่ีมีโอกาสเรียนรู%โดยผ9านกระบวนการคิด ได%ปฏิบัติจริงด%วยวิธีการเรียนรู%ท่ี

หลากหลาย สรุปองคGความรู% และสามารถนำไปใช%ในสถานการณG ต9าง ๆ ได%เปOนอย9างดี (3.1) 88 93.22 ü - 
3. ร%อยละของผู%เรียนท่ีได%ฝUกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปOน ทำเปOน 

รักการอ9าน และแสวงหาความรู%จากส่ือเทคโนโลยีด%วยตนเอง อย9างเปOนรูปธรรมและต9อเน่ือง 

(3.1) 
92 93.42 ü - 

4. ร%อยละของผู%เรียนท่ีได%เรียนรู%โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู%และทักษะด%านต9างๆ (3.1) 92 94.78 ü - 
5. ร%อยละของผู%เรียนท่ีมีส9วนร9วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล%อม ส่ือการเรียน และส่ิง
อำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต9อการเรียนรู% (3.1) 92 92.68 ü - 
6. ร%อยละของผู%เรียนท่ีได%เรียนรู%โดยใช%กระบวน 
การวิจัยอย9างเปOนรูปธรรมและต9อเน่ือง (3.1) 92 96.20 ü - 

เฉล่ีย 90 94.20 ü - 
2. เพ่ือให+ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับ

บริบทของชุมชนและท+องถ่ิน (พ3 ป3 ย3) 

1. ร%อยละของผู%เรียนท่ีได%เรียนรู%จากแหล9งเรียนรู%และภูมิป̀ญญาท%องถ่ินในการจัดการเรียนการ
สอน(3.2)  

92 93.56 ü - 
2. ร%อยละของชุมชนท่ีมีส9วนร9วมแสดงความคิดเห็นหรือร9วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย9าง
เปOนรูปธรรมและต9อเน่ือง(3.2) 

92 92.85 ü - 
เฉล่ีย 92 93.21 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.เพ่ือให+ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู+ความเข+าใจ

ของผู+เรียนอยKางเปLนระบบแลประสิทธิภาพ (พ3 ป3 ย3) 
1.ร+อยละของผู+เรียนท่ีได+รับการประเมินจากสภาพจริง (3.3) 87 96.00 ü - 
2.ร+อยละของผู+เรียนท่ีได+รับการตรวจสอบและประเมินอยKางมี

ข้ันตอนและเปLนระบบ (3.3) 
87 89.67 ü - 

3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการวัดและประเมินผลด้วย
เคร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการ
เรียนการสอน(3.3) 

87 90.00 ü - 

4.ร้อยละของนักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล (3.3) 87 88.01 ü - 

5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับข้อมูลย้อนกลับและผู้เรียนนําไปใช้
พัฒนาตนเอง(3.3) 87 89.01 ü - 

เฉล่ีย 87 90.54 ü - 
1.เพ่ือให+ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก+าวหน+าตาม

มาตรฐานวิชาชีพ (พ4 ป4 ย4) 
1.ร+อยละของครูและบุคลากรท่ีผKานมาตรฐานความรู+และ

ประสบการณaวิชาชีพของคุรุสภา(2.2) 
92 92.87 ü - 

2.ร+อยละของครูและบุคลากรท่ีผKานมาตร-ฐานการปฏิบัติงาน

ของคุรุสภา(2.2) 
92 92.00 ü - 

3.ร+อยละของครูและบุคลากรท่ีผKานมาตรฐานการปฏิบัติตน

(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ของคุรุสภา(2.2) 
92 93.61 ü - 

เฉล่ีย 92 92.83 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน (พ5 ป5 ย5) 

1.ร้อยละการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ินอย่างชัดเจน(2.1) 92 92.20 ü - 

เฉล่ีย 92 92.20 ü - 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนและดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความ

เหมาะสม 
(พ5 ป5 ย5) 

1. ร้อยละของการดําเนินงานบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิผล(2.1) 92 92.20 ü - 
2.ร%อยละของแผนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการเน%นคุณภาพของผู%เรียนรอบด%าน ทุกกลุ9มเปcาหมาย
ทุกคนและดำเนินงานอย9างเปOนรูปธรรม(2.2.1) 92 93.63 ü - 
3.ร%อยละของครูและบุคลากรได%รับการพัฒนาให%มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมีความรู%ความสามารถ 
และทักษะตามมาตรฐานตำแหน9ง(2.2.2) 92 96.50 ü - 
4.ร%อยละของครู บุคลากรและนักเรียนได%รับการมอบขวัญและกำลังใจจากโรงเรียน(2.2.2) 92 93.64 ü - 
5.ร%อยละของการบริหารจัดการข%อมูล สารสนเทศมีความถูกต%อง ครบถ%วน ทันสมัย นำไปประยุกตG 
ใช%ได%และดำเนินการอย9างเปOนระบบ(2.2.3) 92 95.59 ü - 
6.ร%อยละของ การจัดสภาพแวดล%อมทางกายภาพและสังคมดี และกระตุ%นให%ผู%เรียนใฝeเรียนรู% ท่ัวถึง
ทุกกลุ9ม เปcาหมาย (2.2.4) 92 94.05 ü - 
7.ร+อยละของการจัดบริการส่ือและบริการเทคโนโลยีมีความเหมาะสม

(2.2.4) 92 92.13 ü - 

เฉล่ีย 92 93.99 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.เพื่อให*ผู*เกี่ยวข*องทุกฝ6ายมีส:วนร:วมรับผิดชอบต:อผลการจัด

การศึกษาให*มีคุณภาพและได*มาตรฐาน (พ5 ป5 ย5) 
1.ร*อยละของผู*เกี่ยวข*องทุกฝ6ายมีความพึงพอใจในการมีส:วนร:วม 

และมีเครือข:ายความร:วมมือในการรับผิดชอบต:อผลการจัด

การศึกษาให*มีคุณภาพและได*มาตรฐาน(2.3) 

92 91.93 - ü 

เฉลี่ย 92 91.93 - ü 
4.เพื่อให*โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษา (พ5 ป5 ย5) 
1.ร*อยละของการกำกับ  ติดตามและประเมินผล การบริหารและ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเหมาะสม ชัดเจน และเปYด

โอกาสให*ผู*เกี่ยวข*องมีส:วนร:วม(2.4) 

92 91.40 - ü 

เฉลี่ย 92 91.40 - ü 
1.เพื่อให้โรงเรียนมีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น (พ5 ป6 ย6) 

1.ร้อยละของโรงเรียนจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมมี

ขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัต(ิ4.1) 
92 96.50 ü - 

2.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบ
และดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรง เรียนเป็นอย่างดี
(4.1) 

92 100 ü - 

3.ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
/ ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี ความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของโรงเรียนในระดับสูง 

92 86.35 ü - 

เฉลี่ย 92 94.28 ü - 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม (พ6 ป7 ย7) 

ร้อยละความสําเร็จของโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

(1.1.2) 92 92.80 ü - 

เฉลี่ย 92 92.80 ü - 
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สรุปภาพรวม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ	
มาตรฐานท่ี 1         ด้านคุณภาพผู้เรียน 
พันธกิจ 1        : พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกําหนด (พ.1) 
เป้าหมายท่ี 1   : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกําหนด (พ.1,ป.1) 
สรุปกลยุทธ์ 1	 : ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกําหนด (พ.1,ป.1,ย.1)	
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมี

คุณธรรม 
จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามท่ี

โรงเรียนกําหนด

(1.2) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตสํานึกท่ี
โรงเรียนกําหนดปรากฏชัดเจน 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม(1.2.1) 

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

1.โครงการฟ้ืนฟูชีวิตจิตศิษย์
พระคริสตร์ 

92 95.41 ü - ฝ่าย

อภิบาล

และแพร่

ธรรม 

5 โครงการ 
10 กิจกรรม 

กิจกรรมฟ้ืนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.
1-ป.6 92 94.57 ü - 
กิจกรรมฟ้ืนฟูจิตใจนักเรียนรับศีลศักด์ิ

สิทธิ 92 96.25 ü - 
2.โครงการร่วมใจในพิธีกรรม 92 94.26 ü - 
กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณ

ในโอกาสต่าง ๆ 
92 94.26 ü - 

3.โครงการสร้างศิษย์พระคริสต์ 92 95.55 ü - 
-กิจกรรมรักพระคัมภีร์ 92 94.25 ü - 
-กิจกรรมค่ายผู้นํายุวธรรมทูต 92 97.50 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมี

คุณธรรม 
จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามท่ี

โรงเรียนกําหนด

(1.2) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตสํานึกท่ี
โรงเรียนกําหนดปรากฏชัดเจน 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม(1.2.1) 

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

-กิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส ์โชเวต ์ 92 92.46 ü - ฝ่าย

อภิบาล

และแพร่

ธรรม 

5 โครงการ 
10 กิจกรรม -กิจกรรม Care and Share 92 98.00 ü - 

4.โครงการ Tell the World of God 
Love  92 94.25 ü - 
-กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ 92 93.49 ü - 
-กิจกรรม Bible Activities 92 95.00 ü - 
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 92 93.14 ü - 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 92 93.70 ü - 
-กิจกรรมทีวีคุณธรรม 92 92.57   
6. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 92 94.68 ü - ฝ่าย

กิจการ

นักเรียน 

2 โครงการ 
12 กิจกรรม -กิจกรรมเด็กดีศรีคอนแวนต์ 92 93.63 ü - 

-กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 92 93.20 ü - 
-กิจกรรมธนาคารความดี 92 94.18 ü - 
-กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ 92 93.80 ü - 
7. โครงการวิถีธรรมนําชีวิต 92 94.28 ü - 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 92 94.53 ü - 
-กิจกรรมกตัญชลี 92 94.36 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมี

คุณธรรม 
จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์

ตามท่ีโรงเรียน

กําหนด(1.2) 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตสํานึกท่ีโรงเรียนกําหนด

ปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม(1.2.1) 

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

-กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้าย
วันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 92 96.60 ü - ฝ่าย

กิจการ

นักเรียน 

3 โครงการ 
13 กิจกรรม 

-กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 

92 92.85 ü - 

-กิจกรรมวันคล้ายวันพระราช
สมภพในหลวงรัชกาลท่ี 10 92 93.27 ü - 
-กิจกรรมวันเด็ก 92 94.30 ü - 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 92 94.08 ü - 
8.โครงการแบ่งปันความสุข 92 96.00 ü - 
9.กิจกรรมรับวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียน 
ป.6 92 - - - 

เฉล่ียตัวช้ีวัด 92 94.51 ü - 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

เป็นรูปธรรม(1.2.1) 

แผนงานอาคาร

สถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อม 

1. โครงการใส่ใจส่ิงแวดล้อม 92 92.65 ü - ฝ่าย

ทรัพยากร 
1 โครงการ 
4 กิจกรรม -กิจกรรมสายตรวจพลังงาน 92 92.20 ü - 

-กิจกรรมห้องเรียนสบายตา 92 92.20 ü - 
-กิจกรรม ASCS ร่วมใจประหยัดน้ําประหยัดไฟ 92 93.60 ü - 
-กิจกรรมจัดการขยะ 92 92.60 ü - 

เฉล่ียตัวช้ีวัด  92 92.65 ü - 



  

173 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ์สีลม ปีการศึกษา 2562 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมี

คุณธรรม 
จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์

ตามท่ีโรงเรียน

กําหนด(1.2) 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น

ไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิต ประจําวัน
(1.2.2) 

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

1.โครงการวิถีธรรมนําชีวิต 92 94.23 ü - ฝ่าย

กิจการ 
นักเรียน 

 
ฝ่าย

วิชาการ 

1 โครงการ  
2 กิจกรรม  
 
 
2 โครงการ  
6 กิจกรรม 

-กิจกรรมวันลอยกระทง 92 93.68 ü - 
-กิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษา 92 94.77 ü - 
2.โครงการ Perfect Youth 92 93.27 ü - 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 92 93.27 ü - 
3.โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 92  92.57 ü - 

-กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู 92 92.70 ü - 
-กิจกรรมแข่งตอบปัญหาประวัติศาสตร์ 92 93.36 ü - 
-กิจกรรมประกวดคัดไทย 92 92.84 ü - 
-กิจกรรมประกวดเรียงความ 92 92.14 ü - 
-กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว 92 92.19 ü - 
-กิจกรรมอ่านทํานองเสนาะ 92 92.68 ü - 
-กิจกรรมเปิดพจนานุกรม 92 92.10 ü - 

เฉล่ียตัวช้ีวัด 92 92.57 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมี

คุณธรรม 
จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามท่ี

โรงเรียนกําหนด

(1.2) 

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ

มีมนุษยสัมพันธ์ดี(1.2.3) 
 

1.แผนงานส่ง 
เสรคิุณธรรม

จริยธรรม 
2. แผนงานพัฒนา
หลักสูตร 
3. แผนงานการ
จัดการเรียนการ

สอน 
4. แผนงาน
กิจกรรมนักเรียน 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 92 93.64 ü - 

ฝ่ายอภิบาล 

 
1 โครงการ 
3 กิจกรรม 
 
1 โครงการ 
 
 
 
 
 
3 โครงการ 
6 กิจกรรม 
 
 

-กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม 92 94.60 ü - 
-กิจกรรมค่ายคุณธรรม 92 92.68 ü - 
2.โครงการ Sci-Pro 
กิจกรรม Science Kids Camp 

92 93.35 ü - ฝ่ายวิชาการ 
3.โครงการลูกเสือ-เนตรนารี 92 92.91 ü - 

ฝ่ายกิจการ 

- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 92 92.15 ü - 
- วันวชิราวุธ 92 92.54 ü - 
- กิจกรรมการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพัก
แรมและเดินทางไกล 92 94.05 ü - 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมสภานักเรียน 92 92.40 ü - 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นํา 92 95.00 ü - 

- กิจกรรม ASCS Leadership 92 95.00 ü - 
- ค่ายผู้นําจิตอาสา 92 - - - งดจากการระบาดไข้หวัดพันธุ ์A  

เฉล่ียตัวช้ีวัด 92 93.46 ü -   
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมี

คุณธรรม 
จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามท่ี

โรงเรียนกําหนด

(1.2) 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง(1.2.4) 

1.แผนงานพัฒนา
หลักสูตร 
2.แผนงานการ
จัดการเรียนการ
สอน 
3.แผนงานกิจกรรม
นักเรียน 

1.โครงการ Sport for Unity 92 95.18 ü - 
ฝ่ายวิชาการ 

1 โครงการ 
2 กิจกรรม 
 
1 โครงการ 
1 กิจกรรม 

-กิจกรรมลานสุขสนุกกับกีฬา 92 95.03 ü - 
-กิจกรรม Chair Ball’s Day 92 95.33 ü - 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
-กิจกรรมกีฬาสี 92 92.22 ü - 

ฝ่ายกิจการ 
เฉล่ียตัวช้ีวัด 92 93.70 ü - 

6. ร้อยละของผู้เรียนรักษา
อารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ(1.2.3) 

1.แผนงานแนะ
แนว 

1.โครงการ Perfect Youth 92 94.38 ü - 
ฝ่ายวิชาการ 

 
1 โครงการ 
2 กิจกรรม 
 
1 โครงการ 
1 กิจกรรม  

-กิจกรรม Brain Gym 92 95.80 ü - 
-กิจกรรม Kids Talent 92 93.17 ü - 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 92 92.22 ü - ฝ่ายกิจการ 

กิจกรรมกีฬาสี 92 92.22 ü - 
เฉล่ียตัวช้ีวัด 92 93.22 ü - 

7. ร้อยละของผู้เรียนรู้และมี
วิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหงรังแก(1.2.4) 

1.แผนงาน
กิจกรรมนักเรียน  
2.แผนงาน
ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

1.โครงการวิถีธรรมนําชีวิต 
-กิจกรรม Drugs Free 92 93.81 ü - ฝ่ายกิจการ 1 โครงการ 

1 กิจกรรม 
 
1 โครงการ 
1 กิจกรรม 

2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
-กิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็ก 

92 94.17 ü - ฝ่าย

อภิบาล 

เฉล่ียตัวช้ีวัด 92 93.99 ü -  
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามที่

โรงเรียนกําหนด

(1.2) 

8.ร้อยละของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อ
การกระทําส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม(1.2.4) 

1.แผนงาน
ส่งเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 92 94.04 ü - 
ฝ่าย

อภิบาล 

1 โครงการ 
2กิจกรรม 
 
 
 
1 โครงการ 
1 กิจกรรม 

-กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม 92 93.90 ü - 
-กิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงฯ 

92 94.17 ü - 

2.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 

92 93.20 ü - 
ฝ่ายกิจการ 

เฉล่ียตัวช้ีวัด 92 93.62 ü - 
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พันธกิจ 2        : พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูงข้ึน (พ.2) 
เป้าหมายท่ี 2   : นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง (พ.2/ป.2) 
สรุปกลยุทธ์ 2	 : ส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูงข้ึน (พ.2/ป.2/ย.2)	
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายวิชาการ           ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายกิจการนักเรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการของ

ผู้เรียน 

1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้เหมาะ 

สมตามระดับชั้น(1.1.1) 

1.แผนงาน
ทะเบียนและ

วัดผล 

1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 87 92.51 ü - 

ฝ่ายวิชาการ 1 โครงการ 
เฉล่ียตัวช้ีวัด 87 92.51 ü - 

2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการส่ือสารท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เหมาะสมตามระดับช้ัน(1.1.1) 

1. แผนงานการ
จัดการเรียน
การสอน 

 

1.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 87 89.95 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
4 โครงการ 
14 กิจกรรม -กิจกรรมประกวดเรียงความ 87 88.93 ü - 

-กิจกรรมประกวดคัดไทย 87 88.78 ü - 
-กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว 87 92.55 ü - 
-กิจกรรมเปิดพจนานุกรม 87 90.24 ü - 
-กิจกรรมอ่านทํานองเสนาะ 87 89.23 ü - 
2.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางภาษาต่างประเทศ 87 94.07 ü - 
-กิจกรรม Story telling 87 92.69 ü - 
-กิจกรรม English Quiz 87 94.55 ü - 
-กิจกรรม Picture Story 87 95.83 ü - 

-กิจกรรม Oxford Young Learner 87 97.57 ü - 
-กิจกรรม ASCS English Day 87 89.73 ü - 
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-กิจกรรม English Camp 87 - - - งดจากการระบาด covid 19  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการของ

ผู้เรียน 

2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการส่ือสาร

ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม

ระดับช้ัน(1.1.1) 

1. แผนงานการ
จัดการเรียน
การสอน 

 

3.โครงการส่งเสริมการอ่าน 87 92.16 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
4 โครงการ 
14 กิจกรรม -กิจกรรมอ่านดีมีปัญญา 87 91.18 ü - 

-กิจกรรมยอดนักอ่าน 87 94.04 ü - 
4.โครงการศูนย์วิทยบริการ 87 90.86 ü - 
-กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 87 87.72 ü - 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 87 94.00 ü - 

เฉล่ียตัวช้ีวัด 87 91.87 ü - 
3. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในด้านการคิด

คํานวณเหมาะสมตามระดับช้ัน 
(1.1.1) 

1.แผนงาน 
การจัดการเรียน
การสอน 

1.โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 92 92.53 

ü - 
ฝ่าย

วิชาการ 
1 โครงการ 
4 กิจกรรม 
 -กิจกรรมเกม 24 แต้ม 92 93.22 ü - 

-กิจกรรม Tangram 92 92.56 ü - 
-กิจกรรม Math Quiz 92 92.13 ü - 
-กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 92 92.61 ü - 
-กิจกรรม A-Math 92 92.11 ü - 

เฉล่ียตัวช้ีวัด 92 92.53 ü - 
4.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดแบบมี
วิจารณญาณฯ (1.1.2) 

1.แผนงานการ
จัดการเรียนการ

1.โครงการ Academic 
Walk Rally 

92 93.42 ü - 
ฝ่าย

วิชาการ 
6 โครงการ 
14 กิจกรรม 

-กิจกรรมวันวิชาการ 92 94.10 ü - 
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สอน (สมรรถนะ
ฯการคิด) 

-กิจกรรมวันภาษาไทย 92 92.73 ü  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการของ

ผู้เรียน 

4.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดแบบมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา และนําไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม(1.1.2) 

1.แผนงานการ
จัดการเรียน 
การสอน 
(สมรรถนะฯ 
การคิด) 

2.โครงการ Sci-Pro 92 93.18 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
6 โครงการ 
14 กิจกรรม -กิจกรรม Junior Science 

Show 
92 92.23 ü - 

-กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์ 

92 93.96 ü - 

-กิจกรรม Science Kids 
Camp 

92 93.35 ü - 

3.โครงการ ASCS รอบรู้
นอกร้ัวคอนแวนต์ 92 92.65 ü - 

-กิจกรรมรอบรู้นอกร้ัว
คอนแวนต์ ป.1-ป.6 92 92.65 ü - 

4.โครงการแข+งขันทักษะทาง
วิชาการ 92  ü - 
-กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 92 95.30 ü - 
-กิจกรรมการแข9งขัน K-bot นานาชาติ 92 92.61 ü - 
-กิจกรรมแข9งขันตอบป̀ญหา
เศรษฐศาสตรG  92 93.80 ü - 
-กิจกรรมแข9งขันตอบป̀ญหาหน%าท่ี
พลเมือง 92 95.27 ü - 
-กิจกรรมแขงขันตอบป̀ญหาภูมิศาสตรG 92 93.50 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการของ

ผู้เรียน 

4.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดแบบมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและนําไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(1.1.2) 

1.แผนงานการ
จัดการเรียน 
การสอน 
(สมรรถนะฯ 
การคิด) 

5.โครงการ Wisdom 92 94.41 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
7 โครงการ 
15 กิจกรรม -กิจกรรม La Sagesse News 92 93.67 ü - 

-กิจกรรม La Q 92 95.15 ü - 
6.โครงการ Perfect Youth  
-กิจกรรมวาดภาพตาม

จินตนาการ 
92 94.08 ü - 

7. โครงการ Smart 
Learning 
กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 

92 95.30 ü - 

เฉล่ีย 92 93.82 ü - 
5. ร%อยละของผู%เรียนมีความสามารถ
ในการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารได%อย9างเหมาะสม
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ(1.1.3) 

1.แผนงานการ
จัดการเรียน 
การสอน 
(สมรรถนะฯ
เทคโนโลยี) 

1.โครงการแข+งขันทักษะทาง
วิชาการ 92 93.91 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
2 โครงการ 
3 กิจกรรม 

-กิจกรรมพ่ีสอนน%องโดยการสร%างส่ือ 92 94.11 ü - 
-กิจกรรมแข9งขันโปรแกรม Paint 92 93.70 ü - 
2. โครงการ Smart 
Learning 
กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 

92 95.30 ü - 

เฉล่ีย 92 94.61 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ

ทางวิชาการ

ของผู้เรียน 

6.ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิม
ในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง
(1.1.4) 

1.แผนงาน
ทะเบียนและ

วัดผล 
1..ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 82 78.91 - ü 

ฝ่าย

วิชาการ 
1 แผนงาน 
คะแนนนร.ระดับ 3 
ขึ้นไป /สมรรถนะฯ 5 
ด้าน/ ผลประเมินการ
อ่านฯ เฉล่ีย 82 78.91 - ü 

7. ร้อยละของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ
ของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงข้ึน หรือคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย (1.1.5) 

1.งานวัดและ
ประเมินผล

สัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
พิชิต O-Net 68 63.33 - ü 

ฝ่าย

วิชาการ 
1 โครงการ 

เฉล่ีย 68 63.33 - ü 
8. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ เจตคติท่ี
ดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย(1.1.6) 

1.งานหลักสูตร
และการจัดการ

เรียนการสอน 
2.งานแนะแนว 

1.การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
(แนะแนว) 

92 100 ü - 
ฝ่าย

กิจการ 
1 แผนงาน 
1 โครงการ 
1 กิจกรรม 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

92 92.68 ü - 

เฉล่ีย 92 96.34 ü - 
9. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม (1.1.3) 

1.แผนงานการ
จัดการเรียนการ

สอน 

1.โครงการ Smart Learning 
-กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 76 92.74 ü - ฝ่าย

วิชาการ 

 

เฉล่ีย 76 92.74 ü - 
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มาตรฐานท่ี 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

พันธกิจ 3        : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ (พ.3) 
เป้าหมายท่ี 3   : โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ (พ.3/ป.3) 
สรุปกลยุทธ์ 3	 : ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ (พ.3/ป.3/ย.3)	
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายกิจการนักเรียน, ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือให้ครูมี
กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอนท่ี

สร้างให้ผู้เรียน

ทุกคนมีส่วน

ร่วม 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง กําหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น

รูปธรรมท้ังระบบ (3.1) 

1. แผนงาน
หลักสูตร 
2.แผนงาน
การจัดการ

เรียนการ

สอน 

1.แผนการจัดการเรียนการสอน
โครงงานบูรณาการ 83 94.90 ü - 

ฝ่าย

วิชาการ 

1 แผนการ
จัดการฯ  
4 โครงการ 
4 กิจกรรม  

2.โครงการ Academic Walk Rally 83 96.50 ü - 
3.โครงการ Sci – Pro 83 93.18 ü - 
กิจกรรม Junior Science Show 83 92.23 ü - 
กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 83 93.96 ü - 
กิจกรรม Science Kids Camp 83 93.35 ü - 
4. โครงการ Smart Learning 

กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 
83 95.10 ü - 

เฉล่ีย 83 94.92 ü - 
2. ร%อยละของผู%เรียนท่ีมีโอกาสเรียนรู%โดยผ9าน
กระบวนการคิด ได%ปฏิบัติจริงด%วยวิธีการเรียนรู%ท่ี
หลากหลาย สรุปองคGฯ(3.1) 

1.งาน
หลักสูตรฯ 

1.โครงการ Academic Walk Rally 88 93.20 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
4 โครงการ 
5 กิจกรรม 2.โครงการ Sci – Pro 88 93.18 ü - 
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 กิจกรรม Junior Science Show 88 92.23 ü - 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือให้ครูมี
กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอนท่ีสร้างให้

ผู้เรียนทุกคนมี

ส่วนร่วม 

2. ร%อยละของผู%เรียนท่ีมีโอกาสเรียนรู%โดยผ9าน
กระบวนการคิด ได%ปฏิบัติจริงด%วยวิธีการเรียนรู%
ท่ีหลากหลาย สรุปองคGความรู% และสามารถ
นำไปใช%ในสถานการณG ต9าง ๆ ได%เปOนอย9างดี
(3.1) 

1.งาน
หลักสูตรฯ 
 

กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 88 93.96 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
 

งดจากการ

ระบาด 
Covid19 
 
 
 
 
 
งดจากการ

ระบาดสาย

พันธุ ์A  

กิจกรรม Science Kids Camp 88 93.35 ü - 
3.โครงการส+งเสริมความเป̂นเลิศทาง

ภาษาต+างประเทศ 

-กิจกรรม English Camp 

88 - - - 

4.โครงการแข+งขันทักษะทางวิชาการ 88 91.42 ü - 
-กิจกรรมการแขKงขัน K-bot 

นานาชาติ 
88 91.42 ü - 

5. โครงการ Smart Learning 88 95.10 ü - ฝ่ายกิจการ

นักเรียน กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 88 95.10 ü - 
เฉล่ีย 92 93.22 ü - 

 

 

 

 

 



  

184 \สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ์สีลม ปีการศึกษา 2562 
 

วัตถุประสง
ค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือให้
ครูมี

กระบวน 
การจัดการ

เรียนการ

สอนท่ีสร้าง

ให้ผู้เรียน

ทุกคนมี

ส่วนร่วม 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ทําเป็น รัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
(3.1) 

1.งานการ
จัดการ

เรียนการ

สอน 
 

1.โครงการ Academic Walk Rally 88 92.30 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
5 โครงการ 
7 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
งดจากการ

ระบาด 
Covid19 
 

2.โครงการ Sci – Pro 88 93.18 ü - 
กิจกรรม Junior Science Show 88 92.23 ü - 
กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 88 93.96 ü - 
กิจกรรม Science Kids Camp 88 93.35 ü - 
3.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 88 93.78 ü - 
กิจกรรมการแข่งขัน Kbot นานาชาติ 88 93.78 ü - 
4.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ 88 - - - 
กิจกรรม English Camp 88 - - - 
5.โครงการส่งเสริมการอ่าน 88 93.12 ü - 
กิจกรรมอ่านดีมีปัญญา 88 94.08 ü - 
กิจกรรมยอดนักอ่าน 88 93.75 ü - 
5.โครงการศูนย์วิทยบริการ 88 91.92 ü - 
7. โครงการ Smart Learning 

กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 88 96.20. ü - 

เฉล่ีย 88 93.42 ü - 
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วัตถุ 
ประสงค์ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือให้
ครูมี

กระบวน 
การจัดการ

เรียนการ

สอนท่ีสร้าง

ให้ผู้เรียน

ทุกคนมี

ส่วนร่วม 

4. ร+อยละของผู+เรียนท่ีได+เรียนรู+โดย

เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู+

และทักษะด+านตKางๆ (3.1) 

1.งาน
หลักสูตร

และฯ 

1.โครงการ Academic Walk Rally 88 92.60 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
4 โครงการ 
5 กิจกรรม 
 
 
งดจากการ

ระบาด 
Covid19 
 

2.โครงการ Sci – Pro 88 93.18 ü - 
กิจกรรม Junior Science Show 88 92.23 ü - 
กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 88 93.96 ü - 
กิจกรรม Science Kids Camp 88 93.35 ü - 
3.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ 88 - - - 
กิจกรรม English Camp 88 - - - 
4.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 88 97.65 ü - 
กิจกรรมการแข่งขัน Kbot นานาชาติ 88 97.65 ü - 
5. โครงการ Smart Learning กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 88 95.70 ü - 

เฉล่ีย 88 94.78 ü - 
5.ร%อยละของผู%เรียนท่ีมีส5วนร5วม

ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวด-

ล%อม ส่ือการเรียน และส่ิงอำนวย

ความสะดวกท่ีเอ้ือต5อการเรียนรู% 

(3.1) 

แผนงาน

อาคาร

สถานท่ี

และ

ส่ิงแวดล้อม 

1.โครงการใส่ใจส่ิงแวดล้อม 92 92.68 ü - ฝ่าย

ทรัพยากร 
1 โครงการ 
4 กิจกรรม กิจกรรมสายตรวจพลังงาน 92 92.20 ü - 

กิจกรรมห้องเรียนสบายตา 92 92.20 ü - 
กิจกรรม ASCS ร่วมใจประหยัดพลังงาน 92 93.20 ü - 
กิจกรรมจัดการขยะ 92 93.10 ü - 

เฉล่ีย 92 92.68 ü - 
6. ร%อยละของผู%เรียนท่ีได%เรียนรู%โดยใช%
กระบวนการวิจัยอย9างเปOนรูปธรรมและต9อเน่ือง 
(3.1) 

แผนงาน

การจัดฯ 
1.โครงการ Smart Learning กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 88 96.20 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
1 โครงงาน 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  88 96.20 ü - 
เฉล่ีย 88 96.20 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2. เพ่ือให+ครู

มีการจัดการ

เรียนการ

สอนท่ียึดโยง

กับบริบท

ของชุมชน

และท+องถ่ิน 

1. ร%อยละของผู%เรียนท่ีได%เรียนรู%จาก
แหล9งเรียนรู%และภูมิป̀ญญาท%องถ่ิน
ในการจัดการเรียนการสอน(3.2)  

1.งานการ
จัดการเรียน

การสอน 
 
 
 
2. แผนงาน
สัมพันธ์ชุมชน 
 

1.โครงการ ASCS รอบรูf นอกร้ัวคอนแวนตh 
กิจกรรมรอบรู+ นอกร้ัวคอนแวนตaระดับช้ันป.1-

ป.6 

92 93.56 ü - 
ฝ่าย

วิชาการ 
1 โครงการ 
1 กิจกรรม 

เฉล่ีย 92 93.56 ü - 
2. ร%อยละของชุมชนท่ีมีส9วนร9วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร9วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย9างเปOนรูปธรรมและ
ต9อเน่ือง(3.2) 

1.โครงการประสานความร+วมมือระหว+าง
โรงเรียน ผูfปกครองและชุมชน 

92  ü - ฝ่าย

วิชาการ 
ฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

1 โครงการ 
3 กิจกรรม 

กิจกรรมปฐมนิเทศผู+ปกครอง 92 93.20 ü - 
กิจกรรมสายสัมพันธaแบKงปrนให+ลูก 92 92.73 ü - 
กิจกรรมเครือขKายผู+ปกครอง 92 92.62 ü - 

เฉล่ีย 92  ü - 
3.เพ่ือให+ครูมี

การตรวจสอบ

และประเมิน

ความรู+ความ

เข+าใจของ

ผู+เรียนอยKาง

เปLนระบบแล

ประสิทธิภาพ 

1.ร+อยละของผู+เรียนท่ี

ได+รับการประเมินจาก

สภาพจริง (3.3) 

แผนงานการ

จัดการเรียน

การสอน 
แผนงาน

ทะเบียนฯ 
งานนิเทศ 

1.แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
-จัดการสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 87 100 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
3 แผน 

2.แผนงานทะเบียนวัดผล 
- รายงานผลการสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียน 87 100 ü - 
3.แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 87 88.02 ü - 

เฉล่ีย 87 96.00 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3.เพ่ือให+ครูมี

การตรวจสอบ

และประเมิน

ความรู+ความ

เข+าใจของ

ผู+เรียนอยKาง

เปLนระบบ 

และ

ประสิทธิภาพ 

2.ร%อยละของผู%เรียนท่ีได%รับการ
ตรวจสอบและประเมินอย9างมี
ข้ันตอนและเปOนระบบ (3.3) 

แผนงาน 
การจัดการเรียนการ

สอน 
แผนงานทะเบียนและ

วัดผล 

1.แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
-  จัดการสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 87 92 ü - ฝ่าย

วิชาการ 
3 แผน 

2.แผนงานทะเบียนวัดผล- รายงานผลการสอบและประเมินผล
สัมฤทธ์ิการเรียน 

87 89.00 ü - 
3.แผนงานนิเทศฯ 87 88.02 ü - 

เฉล่ีย 87 89.67 ü - 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการวัด
และประเมินผลด้วยเคร่ืองมือและ

วิธีการท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและ

การจัดการเรียนการสอน(3.3) 

แผนงาน 
การจัดการเรียนการ

สอน 
แผนงานทะเบียน

และวัดผล 

1.แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
-  จัดการสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

87 90 ü - 
ฝ่าย

วิชาการ 
2 แผนงาน  

2.แผนงานทะเบียนวัดผล 
- รายงานผลการสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การเรียน 

87 
90. ü - 

เฉล่ีย 87 90 ü - 
4.ร้อยละของนักเรียนและ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีส่วน
ร่วมในการวัดและ
ประเมินผล (3.3) 

แผนงาน 
การจัดการเรียนการ

สอน 
แผนงานทะเบียน

และวัดผล 
แผนนิเทศ 

1.แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
-  จัดการสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

87 87.50 ü - 
ฝ่าย

วิชาการ 
3 แผนงาน 

2.แผนงานทะเบียนวัดผล 
- รายงานผลการสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การเรียน 

87 88.50 ü - 

3.แผนงานนิเทศฯ 87 88.02 - ü 
เฉล่ีย 87 88.01 ü - 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 5.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
ได้รับข้อมูลย้อนกลับและ
ผู้เรียนนําไปใช้พัฒนา
ตนเอง(3.3) 

แผนงานทะเบียน

และวัดผล 
แผนนิเทศ 

1.แผนงานทะเบียนวัดผล 
- รายงานผลการสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การเรียน 

87 90 ü - ฝ่าย

วิชาการ 

2 แผนงาน 

2.แผนงานนิเทศฯ 87 88.02 - ü 
เฉล่ีย 87 89.01 ü -   
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มาตฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู<บริหารสถานศึกษา 

พันธกิจ 4        : พัฒนาครูและบุคลากรให<มีศักยภาพและก<าวหน<าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.4) 

เปRาหมายท่ี 4   : ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก%าวหน%าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.4/ป.4) 

สรุปกลยุทธ์ 4	 : ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ.4/ป.4/ย.4)	
ผู<รับผิดชอบหลัก : ฝVายบุคลากร 

ผู<รับผิดชอบรSวม  : ฝVายวิชาการ, ฝVายอภิบาลและแพร5ธรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือให+ครู

และบุคลากร

มีศักยภาพ

และก+าวหน+า

ตาม

มาตรฐาน

วิชาชีพ 

1.ร%อยละของครูและบุคลากรท่ีผ9านมาตรฐานความรู%
และประสบการณGวิชาชีพของคุรุสภา(2.2) 

แผนงานพัฒนา

บุคลากร 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร 92 92.87 ü - 

ฝ่ายบุคลากร 

1 โครงการ 
4 กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาจิต 92 92.12 ü - 

กิจกรรมครูจิตอาสา 92 93.64 ü - 
กิจกรรมพัฒนาครูยุค 4.0 92 93.54 ü - 
กิจกรรม iTeacher 92 92.16 ü - 

เฉล่ีย 92 92.87 ü -  
2.ร+อยละของครูและบุคลากรท่ีผKาน

มาตร-ฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา

(2.2) 

แผนงานพัฒนา

บุคลากร 

1.งานพัฒนาบุคลากรแบบประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคุรุสภา 

92 92.00 ü - ฝ่าย

บุคลากร 
1 แผนงาน 

เฉล่ีย 92 92.00 ü - 
3.ร%อยละของครูและบุคลากรท่ีผ9านมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน 
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ของคุรุสภา(2.2) 

แผนงานพัฒนา

บุคลากร 

1.งานพัฒนาบุคลากร 
แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพของคุรุสภา 92 93.61 ü - ฝ่าย

บุคลากร 
1 แผนงาน  

เฉล่ีย 92 93.61 ü - 
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พันธกิจ 5        : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5) 
เป้าหมายท่ี 5   : โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5/ป.5) 
สรุปกลยุทธ์ 5	 : ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5/ป.5/ย.5)	
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายบริหารจัดการท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบร่วม   : ทุกฝ่าย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมี
การกําหนด เป้า- 
หมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีชัดเจน 

1.ร้อยละการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของโรงเรียน ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างชัดเจน(2.1) 

แผนงาน

บริหาร

จัดการ 
1.งานนโยบายและแผน 92 92.20 ü - 

ฝ่าย

บริหาร

จัดการ 

1 แผน 

เฉล่ีย 92 92.20 ü - 
2.เพ่ือให้โรงเรียนมีแผน
และดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพ  
การบริหาร และ 
การจัดการศึกษาท่ีมีความ

เหมาะสม 

1. ร้อยละของการดําเนินงาน
บริหารและจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเป็นระบบและมี

ประสิทธิผล(2.1) 

แผนงาน

บริหารฯ 
แผนงาน

ธุรการ

การเงิน 

1. แผนงานบริหารท่ัวไป 92 93.40 ü - ฝ่าย

บริหาร

จัดการ 

2 แผน 
2.งานธุรการ-การเงิน 92 93.86 ü - 
งานธุรการ-การเงิน - - - - 
งานสรรบรรณ - - - - 

เฉลี่ย 92 93.86 ü - 
2.ร%อยละของแผนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
เน%นคุณภาพของผู%เรียนรอบด%าน ทุกกลุ9มเปcาหมาย
ทุกคนและดำเนินงานอย9างเปOน 
รูปธรรม(2.2.1) 

แผนงาน 
-พัฒนาฯ 
-การเรียนฯ 
-นิเทศฯ 

แผนงานพัฒนาหลักสูตร 92 94.50 ü - 
ฝ่าย

วิชาการ 

3 โครงการ 
แผนงานการจัดการเรียนการสอน 92 92.20 ü - 
แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 92 88.02 - ü 
แผนงานทะเบียนและวัดผล 92 92.40 ü - 
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-วัดผล  แผนงานวิจัยการเรียนการสอน 92 95.06 ü - 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  วิจัยฯ 
-วิทยาบริการ 

แผนงานวิทยบริการ 92 91.92 - ü  
 

เฉล่ีย 92 92.35 ü - 
2.เพ่ือให้โรงเรียนมีแผน
และดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพ  
การบริหาร และ 
การจัดการศึกษาท่ีมีความ

เหมาะสม 

3.ร%อยละของครูและบุคลากรได%รับการพัฒนาให%มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมีความรู%ความสามารถ 

และทักษะตามมาตรฐานตำแหน9ง (2.2.2) 

แผนงาน

สวัสดิการ

ครู 

1.งานสรรหาบุคลากร 92 100 ü - ฝSาย

บุคลากร 

 

2 แผนงาน 
2.งานพัฒนาบุคลากร 92 93.11 ü - 

เฉล่ีย 92 96.56 ü - 
4.ร%อยละของครู บุคลากรและนักเรียน
ได%รับการมอบขวัญและกำลังใจจาก
โรงเรียน(2.2.2) 

 1.งานสวัสดิการครู 

 
92 93.64 ü - ฝSาย

บุคลากร 

 

เฉล่ีย 92 93.64 ü - 
5.ร%อยละของการบริหารจัดการข%อมูล สารสนเทศ
มีความถูกต%อง ครบถ%วน ทันสมัย นำไปประยุกตG 
ใช%ได%และดำเนินการอย9างเปOนระบบ (2.2.3) 

แผนงาน

สารสนเทศ 
แผนงาน

เทคโนโลยี 

1.งานสารสนเทศ 92 98.50 ü - ฝ&ายมาตรฐาน 2 แผนงาน 
1 โครงการ 3.งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและ

แหล+งการเรียนรูfเพ่ือการศึกษา 
92 92.67 ü - 

 

เฉล่ีย 92 95.59 ü - 
6.ร%อยละของ ความพึงพอใจท่ีมีผลต9อการจัด
สภาพแวดล%อมทางกายภาพและสังคมดี และ
กระตุ%นให%ผู%เรียนใฝeเรียนรู% ท่ัวถึงทุกกลุ9ม เปcาหมาย 
(2.2.4) 

แผนงาน

อาคารฯ 
แผนงาน

พัสดุฯ 
แผนงาน

บริการฯ 

1.งานอาคารและสถานท่ีและ 
ส่ิงแวดลfอม 

92 93.18 ü - 
ฝSาย

ทรัพยากร 

3 งาน 

2.งานพัสดุ-ครุภัณฑh 92 93.60 ü - 
3.งานบริการและสวัสดิภาพ 92 95.37 ü - 

เฉล่ีย 92 94.05 ü -  
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2.เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนและดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ การบริหาร และการจัด
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 

7.ร+อยละของการจัดบริการ

ส่ือและบริการเทคโนโลยีมี

ความเหมาะสม(2.2.4) 

โครงการ

พัฒนาส่ือ

เทคโนโลยี 

1.โครงการพัฒนาส่ือ
เทคโนโลยีและระบบ
เครือข+าย 

92 92.13 ü - ฝVาย

ทรัพยากร 

1 โครงการ 

เฉล่ีย 92 92.13 ü - 
3.เพ่ือให+ผู+เก่ียวข+องทุกฝSายมี

สKวนรKวมรับผิดชอบตKอผลการ

จัดการศึกษาให+มีคุณภาพและ

ได+มาตรฐาน 

1.ร+อยละของผู+เก่ียวข+อง

ทุกฝSายมีความพึงพอใจใน

การมีสKวนรKวม และมี

เครือขKายความรKวมมือใน

การรับผิดชอบตKอผลการ

จัดการศึกษาให+มีคุณภาพ

และได+มาตรฐาน(2.3) 

แผนงาน

บริหาร

จัดการ 

1. งานนโยบายและแผน 
-การจัดบริหารงานแผนและ

นโยบายกำกับติดตามการ

ดำเนินการและสรุปผล 

 

92 

 
91.93 - 

 
ü 
 

ฝSาย

บริหาร

จัดการ 

1 งาน 

เฉล่ีย 
 

92 91.93 - ü 
4.เพ่ือให+โรงเรียนมีการกำกับ 

ติดตาม ประเมินผลการบริหาร

และการจัดการศึกษา 

1.ร+อยละของการกำกับ  

ติดตามและประเมินผล 

การบริหารและการจัด

การศึกษาของโรงเรียนมี

ความเหมาะสม ชัดเจน 

และเปuดโอกาสให+

ผู+เก่ียวข+องมีสKวนรKวม(2.4) 

แผนงาน

บริหาร

จัดการ 

1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

92 91.40 - ü 

ฝSาย

บริหาร

จัดการ 

1 งาน 

เฉล่ีย 92 91.40 - ü 
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มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
พันธกิจ 5        : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ.5) 
เป้าหมายท่ี 6   : โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (พ.5/ป.6) 
สรุปกลยุทธ์ 6	 : ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (พ.5/ป.6/ย.6)	
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา     ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายบริหารจัดการท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2561 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมี
การใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือ
ยกระดับการจัด
การศึกษาให้ดี
ย่ิงข้ึน 

1.ร้อยละของโรงเรียนจัดวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมมีข้ันตอนอย่างชัดเจนและมี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ(4.1) 

แผนงาน

ประกัน

คุณภาพ 

1.งานประกันคุณภาพภายใน 92 94.50 ü - ฝ่าย

มาตรฐาน

คุณภาพ 

2 งาน 
 2.งานสารสนเทศ 92 98.50 ü - 

เฉล่ีย 92 96.50 ü - 

2.ร้อยละของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือในการวางระบบและ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี (4.1) 

แผนงาน

ประกัน

คุณภาพ 

1.งานประกันคุณภาพภายใน 92 100 ü - ฝ่าย

มาตรฐาน

คุณภาพ 

2 งาน 
1 โครงการ 2.งานสารสนเทศ 92 100 ü - 

เฉล่ีย 92 100 ü - 
3.ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / 
ท้องถ่ินและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความ
ม่ันใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของโรงเรียนในระดับสูง 

แผนงาน

ประกัน

คุณภาพ 

1.งานประกันคุณภาพภายใน 92 78.89 - ü 
ฝ่าย

มาตรฐาน

คุณภาพ 

2 งาน  

2. งานประชาสัมพันธ์ 92 93.80 ü - 

เฉล่ีย 92 86.35 - ü 
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มาตรการส่งเสริม 
พันธกิจ 6        : พัฒนาโรงเรียนด้านอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม (พ.6) 
เป้าหมายท่ี 7      : โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม (พ.6/ป.7) 
สรุปกลยุทธ์ 7	 : ส่งเสริมเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน (พ.6/ป.7/ย.7)	
ผู้รับผิดชอบหลัก  : ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบร่วม   : ฝ่ายวิชาการ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
นโยบาย/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระดับ

ความสําเร็จ 
2559 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมี
มาตรฐานดีเด่น

ด้านการอนุรักษ์

พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม 

1.ร้อยละ
ความสําเร็จของ

โครงการอนุรักษ์

พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม(1.1.2) 

แผนงาน

ส่ิงแวดล้อม 
1.โครงการใส่ใจส่ิงแวดล้อม 92 92.80 ü - ฝSาย

ทรัพยากร 

1 โครงการ 
4 กิจกรรม -กิจกรรมสายตรวจพลังงาน 92 92.50 ü - 

-กิจกรรมห้องเรียนสบายตา 92 92.30 ü - 
-กิจกรรม ASCS ร่วมใจ
ประหยัดน้ําประหยัดไฟ 

92 92.90 ü - 

-กิจกรรมจัดการขยะ 92 93.50 ü - 
เฉล่ีย 92 92.80 ü - 
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ผลวิเคราะห์การดําเนินงานตามค่าเป้าหมายสถานศึกษา	
การกำหนดเป*าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปDการศึกษา 2562 

ประกาศใช้ ณ วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 

มาตรฐาน/ตัวบJงช้ี 
คJาเป*าหมาย 

รMอยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

ปD 2562 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูMเรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูMเรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 

1) 
มีความสามารถในการอ0าน การเขียน การส่ือสาร

และการคิดคำนวณ  
ร=อยละ 87  ร=อยละ 92.30 

2) 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหF คิดอย0างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แก=ปMญหา 

ร=อยละ 92 ร=อยละ 93.82 

3) มีความสามารถในการสร=างนวัตกรรม ร=อยละ 76 ร=อยละ 92.74 

4) 
ความสามารถในการใช=เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
ร=อยละ 92 ร=อยละ 94.61 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร=อยละ 68  ร=อยละ 63.33 

6) มีความรู= ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต0องานอาชีพ ร=อยละ 92  ร=อยละ 96.34 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคZของผูMเรียน ระดับยอดเย่ียม  

1) 
การมีคุณลักษณะและค0านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
ร=อยละ 92 ร=อยละ 94.51 

2) ความภูมิใจในท=องถ่ินและความเปbนไทย ร=อยละ 92  ร=อยละ 93.00 

3) 
การยอมรับท่ีจะอยู0ร0วมกันบนความแตกต0างและ

หลากหลาย 
ร=อยละ 92  ร=อยละ  93.46 

4) สุขภาวะทางร0างกาย และจิตสังคม ร=อยละ 92  ร=อยละ 94.13 

มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม 
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2.1 
มีเปeาหมาย วิสัยทัศนF และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
ร=อยละ 92 ร=อยละ 92.38 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบJงช้ี 
คJาเป*าหมาย 

รMอยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

ปD 2562 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร=อยละ 92  ร=อยละ 94.28 

2.3  
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน=นคุณภาพผู=เรียนรอบ

ด=านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ0มเปeาหมาย 
ร=อยละ 92  ร=อยละ  

2.4 
พัฒนาครูและบุคลากรให=มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
ร=อยละ 92  ร=อยละ 92.83 

2.5 
จัดสภาพแวดล=อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต0อ

การจัดการเรียนรู= 
ร=อยละ 92 ร=อยละ 92.68 

2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู= 
ร=อยละ 92  ร=อยละ 92.67 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนMน
ผูMเรียนเป]นสำคัญ 

ระดับยอดเย่ียม  ระดับยอดเย่ียม 

3.1 
จัดการเรียนรู=ผ0านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกตFใช=ในการดำเนินชีวิต 
ร=อยละ 88 ร=อยละ 94.20 

3.2 
ใช=ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล0งเรียนรู=ท่ีเอ้ือ

ต0อการเรียนรู= 
ร=อยละ 88 ร=อยละ 93.56 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร=อยละ 87 ร=อยละ 88.02 

3.4 
ตรวจสอบและประเมินผู=เรียนอย0างเปbนระบบ และ

นำผลมาพัฒนาผู=เรียน 
ร=อยละ 87 ร=อยละ 90.54 

3.5 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู=และให=ข=อมูลปeอนกลับเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู= 
ร=อยละ 87 ร=อยละ 93.21 
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คํานํา 
 

 สารสนเทศมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในยุคปฏิรูป

การศึกษา ตามแนวทางการดําเนินงานสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพ จําเป็นต้องมีสารสนเทศที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพในการพัมนาโรงเรียนทุกด้านในปีการศึกษา 2562  
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ได้จัดทําสารสนเทศของโรงเรียนขึ้น เพื่อใข้เป็นแนวทางการศึกษาของโรงเรียน  
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นําไปสู่ 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกั้บปรัญชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาของโรงเรียน 
อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรีน สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ
สารสนเทศเพื่อการรายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนําข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ ไปใช้ในการวางแผน 
สนับสนุนการบริหาร การตัดสินใจ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ทีสนใจ ทั้งส่วนของโรงเรียน ชุมชนและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่แสดงถึงบริบทของโรงเรียน ตลอดจนผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเป้าหมาย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนท่ีวางไว้  
 งานสารสนเทศโรงเรียน ขอขอบคุณผู้อํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงานทั้ง 7 ฝ่าย หัวหน้า
งาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล เพื่อให้เอกสารงานสารสนเทศนี้ถูกต้อง 
ชัดเจนสามารถทําให้สารสนเทศโรงเรีนนี ้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สามารถใช้เป็นข้อมูลพื ้นฐานใน 
การวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารสนเทศเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
สูงสุดในการขับเคลื ่อนและพัฒนาระบบกลไกล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเร ียน 
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมต่อไป  
 
 
       งานสารสนเทศ 
              โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
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