
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
            1.1 ชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม รหัสสถานศึกษา 10100058 ต้ังอยู่เลขท่ี 8 ถนน
ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน โทรศัพท์02-635-0136-38, 02-236-4330 โทรสาร02-635-0139 E-mail: ascs@ascs.ac.th 
Website :www.ascs.ac.th ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2538   เน้ือท่ี 1 ไร่ 2 งาน 32 
ตารางวา  ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คืออาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ช้ัน ส่วนหนึ่งเป็นท่ีพักของพนักงาน 
อาคาร 2 เป็นอาคาร 4 ช้ันและ5 ช้ัน ส่วนหนึ่งเป็นท่ีพักของผู้บริหาร มีจ านวนห้องเรียนท้ังหมด  35 ห้อง    
 เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 ส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นโรงเรียนแห่งแรกท่ีด าเนินการสอนตามจิตตารมณ์ของ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ก่อต้ังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระสังฆราชหลุยส์เวย์ เป็นมุขนายกสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ในสมัยนั้น ได้แต่งต้ังให้บาทหลวงเอมิล  
กอลอมเบต์  ด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนหญิงขึ้นในบริเวณพื้นท่ีหน้าอาสนวิหาร โดยมีแมร์แซงต์ เซเวียร์
เป็นอธิการิณีท่านแรก และมีนักเรียน  รุ่นแรก 37 คน  ครูฆราวาส 2-3 ท่าน  มีภคินี 4 ท่าน ระยะแรกๆ 
เน้นหนักในด้านการสอนภาษาต่างประเทศ  มีธิดาของชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย สมัครเข้า
เรียนเป็นจ านวนมาก  ภาษาท่ีสอนมี ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส และไทย  โดยจะเรียนวัน
ละ 1 ช่ัวโมง  นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว  เด็กทุกคนต้องได้รับการอบรมเรื่องจริยธรรม และด้าน
สังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษท่ียังรักษาไว้จนปัจจุบัน 
   ในปี พ.ศ. 2461 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นท่ียอมรับเพราะมีระบบการเรียนท่ีมี
ประ สิทธิภาพ จึงได้ รับอนุญ าตจดทะ เบี ยน เป็น โรงเรียน ราษฎร์ขึ้ นกั บกระทรวงธรรมการ
(กระทรวงศึกษาธิการ) และในปี พ.ศ.2480 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะโรงเรียนเทียบเท่า
โรงเรียนรัฐบาล และได้ด าเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา  โดยมีการ
แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา ในแต่ละปีมีจ านวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนท าให้สถานท่ีคับแคบ  ไม่สามารถสนองความต้องการของผู้ปกครองในชุมชนได้  
ในปีพ.ศ. 2539 จึงได้แยกฝ่ายประถมศึกษาไปอยู่  ท่ีเลขท่ี 8 ถนนประมวญ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร  บนพื้นท่ี 1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็น “โรงเรียนผดุงดรุณี ” เมื่อโรงเรียนรับ
โอนกิจการมาท าต่อ จึงได้เปล่ียนเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม” และด าเนินกิจการมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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 ลักษณะส าคัญของโรงเรียน 
   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  เป็นโรงเรียนในเครือ  เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  "อัสสัมชัญ"  
เป็นค าย่อมาจากภาษาละตินว่า  ASSUMPTIO  BEATAE  VIRGINIS  MARIAE  หมายถึง  การให้เกียรติ
ยกพระนางพรหมจารีมารีย์สู่สวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ 
 
 เคร่ืองหมายโรงเรียน 
   โรงเรียนมีเครื่องหมายท่ีส าคัญ 3 รูปลักษณ์  ดังนี้ 

ตราของคณะภคินี  เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร 
เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนแรกที่คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

ได้จัดต้ังขึ้นในเมืองไทย  ตราของคณะจึงได้จารึกไว้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักและจดจ าไว้ในดวงใจของเยาวชน
ต้ังแต่แรกเริ่มมาจนทุกวันนี้  ความหมายของตรามีดังนี ้

 ความหมายของโล่  
 รวงข้าวต้ังตรงสูงเท่ากัน  4  รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์
ความราบเรียบและความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก 
  รวงข้าวเขียวสด  คือ การเริ่มต้นของพวกเธอแมจ้ะเยาว์วัยแต่
ก็อาจหาญรับงานหนักเกินก าลัง เพื่อเป็นการพลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ 
ท่ีตกลงสู่พื้นดิน 
  พื้นที่สีทอง  หมายถึง ความสว่างท่ีเจิดจ้าหลังวันแห่งความ

มืดมนแห่งท้องทุ่งท่ีราบโบสแห่งประเทศฝรั่งเศสท่ีคณะฯ ได้ถือก าเนิดมา 
  สีฟ้า  เป็นสีของพระนางมารีย์มารดาพระเยซู ผู้ท่ีภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ด้วยการสวด
สายประค าและเลียนแบบพระมารดาด้านความสุภาพอ่อนโยน 
  เดอ  ชาร์ตร  เป็นช่ือท่ีสองบอกถึงบ้านแม่ซึ่งเป็นหัวใจ และศูนย์รวมเอกภาพของภคินีต้ังอยู่
ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร ประเทศฝรั่งเศส 
  สีแดง  สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตาย และความกล้าหาญของนักบุญเปาโล 
มรณสักขี  องค์อุปถัมภ์ของภคินี ผู้ถือดาบแห่งพระวาจาของพระองค์ พร้อมจะประกาศข่าวดีแห่ง 
ความจริงแก่ทุกคนท่ีได้พบ 
  หนังสือที่เปิดอยู ่มีค าจารึกว่า "จงเป็นทุกอย่างส าหรับทุกคน" บ่งบอกถึงฐานะ "ผู้รับใช้"  ของ
ภคินีในการน ามนุษย์ให้รอดเพื่อเทิดเกียรติพระเจ้า 
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 ตราประจ าโรงเรียน 
ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลมสองวงซ้อนกัน  ภายในวงกลมวงแรก
ด้านบน มีช่ือโรงเรียนภาษาไทย  และมีท่ีต้ังบอกเขต และจังหวัดอยู่ด้านล่าง 
กลางปริมณฑล มีโล่ป้องกันศัตราวุธ ภายในโล่   แบ่งออกเป็นสามส่วน 
ส่วนบนมีอักษร อสค.ส.อยู่หน้าเส้นต้ังตรง  ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมี
ตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกัน  มีเส้นนอนเป็นฐาน 
มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏท่ีด้านบนซ้าย ด้ามดาบปรากฏท่ี

ด้านล่างขวา มองเห็นใบปาล์มทอดให้เห็นด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย 
  ความหมายวงกลม  คือความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้  ขณะเดียวกันยังหมายถึง การรวมศรัทธา
ธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ ความเจริญ
ของนักเรียน 
  โล ่ แสดงนัยของคุณธรรมว่า  ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย 
  ดาบคม คือ ปัญญา ด้าม คือสติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรม
ท้ังหลายและป้องกันตนเอง  จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีรภาพอย่างองอาจกล้าหาญ 
  ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนท่ีท าหน้าท่ีหายใจ ใบมะกอกจึงแทนการด ารงชีวิตใน
สันติสุขและเพื่อสันติสุข 
 
 สีของโรงเรียน 

สัญลักษณ์สีประจ าโรงเรียนคือ แดง ขาว ประกอบ 
ขึ้นเป็นความเข้มแข็งเด็ดเด่ียว แต่ในขณะเดียวกันก็ 
แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์อยู่ภายใน 

สีแดง  เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และเสียสละเป็นพลังส าคัญในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อความถูกต้องยุติธรรมไม่หวาดหวั่นต่อภัยและอันตรายท้ังปวงแม้จะเสียสละเลือด เพื่อให้คุณธรรม
ความดีคงอยู่ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือส่ิงอื่นใด 
  สีขาว  เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้ส่ิงใดเข้ามาเจือปน 
เป็นความบริสุทธิ์พร้อมท่ีจะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดีเรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

ต้นพิกุล  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลางความสูง 5-15 เมตร ใบเป็นใบเด่ียว
รูปหอกแคบ ๆ โคนใบแหลม ปลายใบมนหรือแหลม ใบเกล้ียงขอบใบเรียบ
เป็นคล่ืน ดอกออกเป็นกระจุกใหญ่ตามปลายกิ่ง หรือ  ตามง่ามใบ ดอกสี
ขาวมีกล่ินหอมเย็นๆ นิยมใช้บูชาพระ  ออกระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 
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ผลกลมรีหัวท้ายแหลม  ผลสุกมีสีเหลือง สีส้มหรือสีแดง มี 1-2 เมล็ด เป็นไม้ท่ีให้ร่มเงาเปรียบเสมือน
โรงเรียนท่ีเป็นท่ีพักพิงให้กับเด็กนักเรียน ดอกมีกล่ินหอมเย็นๆ เปรียบเสมือนช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีขจร
ขจายไปไกล มีช่ือเสียงมาอย่างยาวนานและจะยั่งยืนตลอดไป 
 
แผนที่โรงเรียน 
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2. แนวทางการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  7 ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่าย
บริหารจัดการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ฝ่าย
อภิบาลแพร่ธรรม และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ   ผู้บริหารยึดหลักบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  กระจาย
อ านาจในการบริหาร   โดยใช้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการ  PDCA และ
โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานภายในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียน บุคลากรครู แผนการด าเนินงาน และ
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมท้ังปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ต 

 
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
         ฝ่ายบริหารจัดการ                                    ฝ่ายวชิาการ                      ฝ่ายกจิการนักเรียน                   ฝ่ายบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
        
       
 

-งานบริหารทัว่ไป 
-งานทะเบียนและหลกัฐาน
การเรียน 
-งานธุรการ การเงนิและสาร
บรรณ 
-งานประชาสัมพนัธ์ 
-งานบริการและสวสัดิภาพ 

-งานหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน 
-งานทะเบียนและวดัผล
สัมฤทธิทางการเรียน 
-งานวจิยัและพฒันา 
-งานศูนยว์ทิยบริการ 
-งานนิเทศการเรียน 
การสอน 

-งานสรรหา
บุคลากร 
-งานสวสัดิการครู 
-งานพฒันาบุคลากร 

-งานกิจกรรม   
 นักเรียน 
-งานปกครอง 
-งานแนะแนว 
-งานสัมพนัธ์ชุมชน 

-งานอาคารสถานทีแ่ละ      
 ส่ิงแวดลอ้ม 
-งานพสัดุ-ครุภณัฑ ์

-งานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
 

- งานมาตรฐานคุณภาพ
สถานศึกษา 
- งานสารสนเทศ 

-งานอภิบาลและแพร่ธรรม 
-งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

ฝ่ายทรัพยากร 
เพ่ือการเรียนการสอน 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ฝ่ายอภบิาและ 
แพร่ธรรม 
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         โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้น าแนวคิดการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้
สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมี คุณภาพ ( Efficiency  &  Effectiveness  
School ) ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจท่ีจะพัฒนานโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ ท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารท่ัวไป โดยบุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้น
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  โดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน  พ.ศ.2550 ตามมาตร 30 และ 31 
บัญญัติให้สถานศึกษาเอกชนต้องมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และมีบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ในการร่วม
ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้
ค าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ีและความสัมพันธ์กับชุมชน ก ากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน  และมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น
องค์คณะบุคคลท าหน้าท่ีในการบริหารโดยท าให้โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการบริหาร และ
จัดการศึกษาท่ีต่อเนื่องและยั่งยืนท่ีจะสร้างคุณค่า ความรับผิดชอบ ความผูกพัน ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน นัยส าคัญของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  คือ การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management)  ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะมีบทบาทส าคัญ  ใน
กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน คณะกรรมการด าเนินของโรงเรียน ครู 
นักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทางเป้าหมาย
ท่ีต้องการ  คือ  คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ    
 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
    ปรัชญา  (PHILOSOPHY)  มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ คือ มนุษย์ท่ีมีคุณธรรมและความรู้ 

    คติพจน์ (MOTTO) ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ าการงาน 

    วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

พัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณค่าพระวรสาร  เป็นเลิศทางวิชาการ 

ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

 
 



รายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  หน้า 7 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด (พ1) 
 2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น (พ2) 
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (พ3) 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ4) 

 5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ(พ5) 

 6. พัฒนาโรงเรียนด้านอนุรักษพ์ลังงานและส่ิงแวดล้อม(พ6) 

เป้าหมาย (Goal) 

 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด(พ1/ป1) 

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง (พ2/ป2) 

 3. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (พ3/ป3) 

 4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ4/ป4)  

 5. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5/ป5) 

 6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (พ5/ป6) 

 7. โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม (พ6/ป7) 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

 1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

(พ1/ป1/ย1) 

 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น (พ2/ป2/ย2) 

 3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (พ3/ป3/ย3) 

 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ4/ป4/ย4) 

 5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5/ป5/ย5) 

 6. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (พ5/ป6/ย6) 

 7. ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน (พ6/ป7/ย7) 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนในเครือคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (Identity) 
  ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ  

 เอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม (Uniqueness) รู้กว้าง ใจกว้าง 
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แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2560 – 2562 
 

เป้าหมายที่ 1 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์
ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนด  
(พ.1,ป.1) 

ส่งเสริมนักเรียน
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 
(พ.1,ป.1,ย.1) 

1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกท่ีโรงเรียนก าหนด
ปรากฏชัดเจน โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
3.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความ
เป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
4.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง 
6.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ 
7.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเรียนรู้และมีวิธีการป้องกนัตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหงรังแก 
8.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

เป้าหมายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูง  
(พ.2/ป.2) 

ส่งเสริมนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
สูงขึ้น 

(พ.2/ป.2/ย.2) 

 

1.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับช้ัน 
2.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับช้ัน 
3.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดับช้ัน 
4.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
แบบมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
5.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ 
6.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่
ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูง  
(พ.2/ป.2) 

ส่งเสริมนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
สูงขึ้น 
(พ.2/ป.2/ย.2) 

7.ร้อยละ 66 ของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
8.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ี
จะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ 

เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โรงเรียนจัด
กระบวนการ
เรียนการสอนท่ี
เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ  
(พ.3/ป.3) 

ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็น
ส าคัญ  
(พ.3/ป.3/ย.3) 

1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 
ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 
2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์
ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
3.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
4.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
5.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
6.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
7.ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
8.ร้อยละ 90 ของชุมชนท่ีมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
9.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีได้รับการประเมินจากสภาพจริง 
10.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีได้รับการตรวจสอบและประเมิน
อย่างมีข้ันตอนและเป็นระบบ 
11.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีได้รับการวัดและประเมินผลด้วย
เครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการ
เรียนการสอน 
12.ร้อยละ 85 ของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 
13.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีได้รับข้อมูลย้อนกลับและผู้เรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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เป้าหมายที่ 4 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ครูและบุคลากร
มีศักยภาพและ
ก้าวหน้าตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ  
(พ.4/ป.4) 

ส่งเสริมครูและ
บุคลากรให้มี
ศักยภาพและ
ก้าวหน้าตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
(พ.4/ป.4/ย.4) 

1.ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรท่ีผ่านมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา 
2.ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรท่ีผ่านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภา 
3.ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรท่ีผ่านมาตรฐานการปฏิบัติตน
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ของคุรุสภา 

เป้าหมายที่ 5 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โรงเรียนมี
กระบวนการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ
และเป็นระบบ  
(พ.5/ป.5) 

ส่งเสริม
กระบวนการ
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ
และเป็นระบบ 
(พ.5/ป.5/ย.5) 

1.ร้อยละ 90 การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียน ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
2.ร้อยละ 90 ของการด าเนินงานบริหารและจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิผล 
3.ร้อยละ 90 ของแผนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
4.ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ และทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 
5.ร้อยละ 90 ของครู บุคลากรและนักเรียนได้รับการมอบขวัญ
และก าลังใจจากโรงเรียน 
6.ร้อยละ 90 ของการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ ใช้ได้และด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ 
7.ร้อยละ 90 ของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ดี และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึงทุกกลุ่ม เป้าหมาย 
8.ร้อยละ 90 ของการจัดบริการส่ือและบริการเทคโนโลยีมี
ความเหมาะสม 
9.ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการมี
ส่วนร่วม และมีเครือข่ายความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
10.ร้อยละ 90 ของการก ากับ  ติดตามและประเมินผล การ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเหมาะสม 
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
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เป้าหมายที่ 6 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โรงเรียนมี
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมี
ประสิทธิผล  
(พ.5/ป.6) 

ส่งเสริมให้มี
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมี
ประสิทธิผล  
(พ.5/ป.6/ย.6) 

1.ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดวางระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
มีข้ันตอนอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2.ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวาง
ระบบและด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรง เรียนเป็น
อย่างดี 
3.ร้อยละ 90ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูง 

เป้าหมายที่ 7 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โรงเรียนมี
มาตรฐานดีเด่น
ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม  
(พ.6/ป.7) 

ส่งเสริมเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงาน
ส่ิงแวดล้อมท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
โรงเรียน  
(พ.6/ป.7/ย.7) 

1. ร้อยละ ๙๐ ความส าเร็จของโครงการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
3. ข้อมูลบุคลากร 

3.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
  3.1.1 ผู้รับใบอนุญาต นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์  โทรศัพท์  02-236-4330 
e-mail acsilomschool @gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาเอก สาขาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
  3.1.2 ผู้จัดการ นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์  โทรศัพท์  02-236-4330 
e-mail acsilomschool @gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาเอก สาขาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน  
  3.1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียน นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์ โทรศัพท์ 02-236-4330  
e-mail acsilomschool @gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาเอก สาขาครุศาสตรดุษฎี 
บัณฑิต ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
  3.1.4 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
❍  บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล     ❍  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท     มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
❍  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด  ❍  มูลนิธิในศาสนาอิสลาม  ❍  อื่น ๆ (ระบุ)............. 
  3.1.5 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 7 คน รับผิดชอบกลุ่มตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา 
          1)  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ นายวีระพงศ์   สุขสวัสด์ิ วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ปริญญาโท  โทรศัพท์  089–951-1373 e-mail:weerapong.suk@gmail.com   
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          2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสาวอารีญา  เช่ียวจอหอ  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท โทรศัพท์  089-717-8662 e-mail : ariyajang@hotmail.com  
          3) หัวหน้าฝ่ายบุคลากร  นางอัญชัญ  ยุ่นประยงค์  วุฒิการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี  โทรศัพท์  083-779-5229 e-mail:y_anchan 2011@hotmail.co.th   
            4) หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นางสาวนีรนุช เหลือลมัย วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท  โทรศัพท์ 081-399-5005 e-mail: neeranuch.ascs@gmail.com   
          5) หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ  นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ปริญญาโท โทรศัพท์  095-546-6496 e-mail:kitsiranut@gmail.com  
          6) หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม นางเพชรรัตน์ รงควงศ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี โทรศัพท์  086-567-4849 e-mail:lionejip@ gmail.com  
         7) ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  นายก าธร  จรูญเลิศกิจจา   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญญาโท 086-758-2025 e-mail:thon-hot@hotmail.com   
 
 3.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  
 
       3.2.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในต าแหน่ง 
  

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) 

รวม 

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

ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตร ี

ป. 
โท 

ป.
เอก 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและ
ผู้อ านวยการ 

- 1 1 - - - 1 18 

รองผู้อ านวยการ (ฝ่าย) 2 5 7 0 2 5 0 3 
ครู (บรรจุ) 13 43 56 0 31 11 0 19 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 2 7 9 0 7 2 0 1 
ครูต่างประเทศ 6 7 13 0 13 0 0 8 
บุคลากรทางการศึกษา 2 5 7 2 5 0 0 7 
นักการภารโรง 5 14 19 19 0 0 0 8 
คนขับรถ 0 2 2 2 0 0 0 31 
ยามรักษาความปลอดภัย 3 0 3 3 0 0 0 14 
 
- จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก............78............คน   คิดเป็นร้อยละ........100.............. 
- จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด......0................คน คิดเป็นร้อยละ.........0.................. 
- สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา................0.................... จ านวน............0.....................คน 
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 3.2.2 จ านวนครูในกลุ่มสาระและภาระงานสอน 

 
สาขาวิชา 

จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)์ 

1. กลุ่มสาระภาษาไทย  12 20 
2.   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 13 20 
3.  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 20 
4. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 10 20 
5. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 7 20 
6. กลุ่มสาระศิลปะ 7 20 
7. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 20 
8. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 20 20 

 

แผนภูมิแท่งแสดงวุฒิการศึกษาของผู้อ านวยการ ครูบรรจุ ครูพิเศษและครูต่างประเทศ 
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4. ข้อมูลนักเรียน  
 4.1 จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560) 

ระดับชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

ไทย EP อิสลาม รวม 
เตรียมอนุบาล - - - - 
อนุบาล - - - - 
ประถมศึกษา (ป.1-6) 35 - - 35 
มัธยมต้น (ม.1-3) - - - - 
มัธยมปลาย (ม.4-6) - - - - 

รวม 35 - - 35 
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  4.2 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้นเรียน  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
จ านวนห้อง  5 5 6 6 6 7 35 

เพศ ชาย - - - - - - - 
 หญิง 193 213 229 272 273 272 1,452 

เฉลี่ยต่อห้อง  39:1 42:1 38:1 45:1 45:1 38:1  
 
 
 4.3 เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558-2560  
 

ปีการศึกษา/
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

2558 235 270 280 277 299 301 1,662 
2559 213 230 267 275 275 299 1,559 
2560 193 213 229 272 273 272 1,452 

 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2558-2560 
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ป. 

ป.2

ป.3

ป. 

ป. 

ป.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี     6 
ปีการศึกษา 2  8   2 6 

ปีการศึกษา2  8 ปีการศึกษา2   ปีการศึกษา2 6 
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        4.4 จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆ  
 

ข้อ รายการ จ านวนเต็ม ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

1. 
นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรม 
พลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

1.452 1,287 88.64 

2. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   1.452 1,345 92.63 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 1.444 1,108 76.73 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน (พ.1) 1.444 1,325 91.76 

5. 
นักเรียนมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

1.444 1,325 91.76 

6. นักเรียนผ่านเกณฑ์การอ่าน การเขียน 1.444 1,013 70.15 
7. นักเรียนผ่านเกณฑ์การคิดค านวณ 1.444 721 49.93 
8. นักเรียนผ่านระดับดีขึ้นไป ทักษะตามหลักสูตร 1.444 969 67.10 
9. นักเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.444 1,429 98.96 
10. นักเรียนท่ีจบหลักสูตร ป.6 272 272 100 

 

 4.5 แผ่นภูมิแท่งแสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดค านวณ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2560   

 



รายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  หน้า 16 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



รายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  หน้า 17 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



รายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  หน้า 18 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

 . ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
    (National Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมินการทดสอบความสามารถพ ้น านของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2 6 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ ้น าน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2 6  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 67.68 63.25 53.03 78.21 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.39 43.59 43.13 47.99 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สช.ทั้งหมด 50.30 42.06 42.18 46.65 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช.  
               และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ้น าน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.21 67.68

65.12 63.25

54.48 53.03

77.61 78.21

ปีการศึกษา 2   ปีการศึกษา 2 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ้น าน ปีการศึกษา 2      2 6 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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7. ผลงานดีเด่นในรอบปี 2560  
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล  
รอบสอง 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสาล 
รอบสอง ระดับดีเย่ียม  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช) 

เด็กหญิงอี้ถิง ฟ่าน การแข่งขันโครงงานระดับ
ประถมศึกษา ประเภท Open 
Category : Creative Build 
Competition : offsite ซึ่งส่ง
การแข่งขันประกวดด้านการ
ประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์นานาชาติในหัวข้อ 
AUTOMATED CLOTHESLINE 
RETRIEVER 

K*BOT ASIA 2017 การแข่งขัน
ประกวดด้านการประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้หัวข้อ INTERNET OF 
THING ณ Hong Kong 
Polytechnic University เขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญยิ่ง 
เด็กหญิงสุธีวรางค์ ปัญญาชาญศลิป์ 
เด็กหญิงสาวิการ หนูแก้ว 
เด็กหญิงพรไพรลิน แมน้เจริญ 
เด็กหญิงญาณิศา รอดเจริญ 
 

เด็กหญิงพลอยฟ้า แก้วศรีทองธาดา รางวัลท่ีสอง การแข่งขันโครงงาน
ระดับประถมศึกษา ประเภท 
Open Category : Creative 
Build Competition : offsite 
ซึ่งส่งการแข่งขันประกวดด้าน
การประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์นานาชาติในหัวข้อ  
AUTOMATED PLANT 
WETERING DEVICE 

K*BOT ASIA 2017 การแข่งขัน
ประกวดด้านการประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้หัวข้อ INTERNET OF 
THING ณ Hong Kong 
Polytechnic University เขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เด็กหญิงษิรกา ชูชัยวัฒนา 
เด็กหญิงภคอร สาสนรักกิจ 
เด็กหญิงพิชชาภา กิจเชวง 
เด็กหญิงสริยา ยงกฤตมุข 
เด็กหญิงฐปนัท ขนุนนิล 

เด็กหญิงอภิณห์พร  เอียดแก้ว 

รางวัล 3 เหรียญทอง 
- Open FS Gold 
- Artistic FS7 
- Open FS Gold Short 
รางวัล 2 เหรียญเงิน 
- Coup.Spot LE Gold 
- Footwork 7 

เข้าร่วมการแข่งขัน Skate Asia 
2017 ประเทศอินโดนีเซีย 

เด็กหญิงมัชฌิมา ศิวิชัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแข่งขัน Talpal 
International Cup 

Mathematics and Mental 
Arithmetic Competition 

2017 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช ่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงพีรานีนน์ สามัคคียกุล 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย 

การแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 37 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ยิมนาสติกเด็กเล็ก ประจ าปี 

2017 

ณ นครกวางเจา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เด็กหญิงอริสา ปิยมานิต 
รางวัลชนะเลิศ Class E-Girl 
TGA-SINGHA Junior Golf 

Ranking 2017-2018 

Dynasty Golf & Country 
Club 

เด็กหญิงธัญพร  กิจพัฒนาศิลป์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทหญิงคู่ อายุ 12 ปี 

การแข่งขันมิซูโน่ เสนา 
แบดมินตัน แชมเป้ียนชิพ 2017” 
MIZUNO-SENA BADMINTON 

CHAMPIONSHIPS 2017 

เด็กหญิงศรัณย์ภัส งามพยุงพงษ ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดง
ความสามารถเรียนรู้พระราช

นิพนธ์ รัชกาลท่ี 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
วชิราวุธวิทยาลัย 

เด็กหญิงไอศวรรย์   
เสนีย์วงศ์ ณ อุยธยา 

สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ
ท่ี ๑ ของจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ในการทดสอบความรู้วิชา
ภาษาไทย ครั้งท่ี ๒๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ บริษัท เสริม

ปัญญา จ ากัด 

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทรวิวัฒน ์
รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี ๑๔ 

แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งท่ี ๑๔ 

เด็กหญิงวรรณวนัช  ศรีไพบูลย์ 
เด็กหญิงลลนา  เย่ียงยงพันธุ ์
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จินตนพันธ ์
เด็กหญิงพริมาภา  อธีตนันท์ 
เด็กหญิงกุลิสรา  อุ่นถา 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พุลี 
เด็กหญิงอภิชญา  มลิเครือ 
เด็กหญิงณัฐวศา  ศรีไพบูลย์ 
เด็กหญิงณิชนันทน์  คุปตานนท์ 
เด็กหญิงวีร์สุด  เหลืองพูนสิน 
เด็กหญิงสริยา  ยงกฤติมุข 
เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งโรจน์การค้า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันประกวดวงโยธวาทิต
ระดับประถมศึกษา งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 
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8. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
8.1 มีอาคาร 2 หลัง  คือ อาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ช้ัน ส่วนหนึ่งเป็นท่ีพักของพนักงาน อาคาร 2 

เป็นอาคาร 5 ช้ัน  ส่วนหนึ่งเป็นท่ีพักของผู้บริหาร  มีจ านวนห้องเรียนท้ังหมด 35 ห้อง   มีสนามตรง
กลางอาคารเป็นสนามเอนกประสงค์ ช้ัน 5 เป็นสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 
 8.2 ห้องปฏิบัติการมีท้ังหมด  14  ห้อง  ได้แก่ 
  ห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์  1  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  ห้อง ห้องศิลปะ  1 ห้อง 
  ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี 1  ห้อง ห้องพยาบาล  1 ห้อง 
  ห้องศาสนสัมพันธ์ 2  ห้อง ห้องปรีชาญาณ  1 ห้อง 
  ห้องสมุด   1  ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ห้อง 
 

 . ข้อมูลงบประมาณและทรัพยากร 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย)  

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ (รายหัว) 14,927,000.00 งบด าเนินการ 63,530,740.00 
เงินนอกงบประมาณ  72,828,204.00 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 12,872,060.00 

เงินงบประมาณ (รายหัว)      มาจากเงินอุดหนุนท่ีได้รับจากรัฐบาล 
เงินนอกงบประมาณ     เงินรับค่าธรรรมเนียมของนักเรียน 
งบประมาณด าเนินการ     มาจากรายจ่ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ     มาจากการต้ังงบประมาณของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของทุกฝ่าย 
 
  . สภาพชุมชนโดยรวม 

10.1 อาชีพหลักของชุมชน  คือ   ค้าขาย 
10.2 ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ  คือ   พุทธ 
10.3 อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ ค้าขาย  
10.4 ศาสนาท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ พุทธ 

 10.5 รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองต่อครอบครัว  150,000 – 300,000 บาทต่อปี 
 10.6 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ  
   - พิธีแห่พระแม่อุมาเทวีของชาวฮินดู ท่ีถนนสีลม  
   - โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี 
   - ไปรษณีย์กลาง  เป็นที่ท าการไปรษณีย์แห่งแรกของประเทศไทย     

- อาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นอาสนวิหารประจ าเขตมิสซังกรุงเทพฯ มีอายุเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี   
  ประดับด้วยกระจกสีจากประเทศฝรั่งเศส เป็นลักษณะศิลปะแบบเรอเนซองส์ของอิตาลี  
  ความสูงต้ังแต่ยอดหอคอยจดพื้น 32  เมตรด้วยกัน ส่วนด้านในผนังและเพดานก็งดงามด้วย   
  จิตรกรรม  แบบเฟรสโกและประติมากรรมปูนปั้นท่ีแสดงถึงเรื่องราวความเช่ือของทาง 
  ศาสนาคริสต์ 

   - สถานทูตฝรั่งเศส   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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11. แหล่งเรียนรู้  
 
     11.1 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ปีการศึกษา 2 6  
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28.53 28.83 26.99

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ห้องสมุด ห้องปรีชาญาณ

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
 
   ห้องสมุดมีจ านวนหนังสือในห้องสมุด 14,493 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ 
Mas Library System จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดใน ปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 882 คนต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ 56.57 ของนักเรียนท้ังหมด 
 
       11.2 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ปกีารศึกษา 2560 
 

กิจกรรมรอบรู้ นอกร้ัว คอนแวนต์  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สวนสัตว์ดุสิต   
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ซาฟารีเวิลด์  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดส์ซาเนีย   
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานี  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เมืองโบราณ  
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12. ผลการประเมินภายใน 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 

มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย

มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่   มาตร านด้านคุณภาพผู้เรียน มี 6 มาตร าน 26 ตัวบ่งชี้ 
มาตร านที่   ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีมาก 

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
ร้อยละ 92 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 91 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.3 
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด ให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 92 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ร้อยละ 89 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  
ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.6 
สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตร านที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ร้อยละ 94 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ร้อยละ 91 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
ร้อยละ 91 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ร้อยละ 89 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตร านที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน ่อง 

ระดับดีเยี่ยม 

3.1 
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว 

ร้อยละ 94 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ 92 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 

ร้อยละ 93 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตร านที่   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

ระดับดีมาก 

4.1 
สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

ร้อยละ 92 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ร้อยละ  91 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
ร้อยละ 90 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.4 มีความริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
ร้อยละ 92 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตร านที่   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ระดับดี 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 72 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 82 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 73 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 64 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตร านที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ ่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเยี่ยม 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
ร้อยละ90 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.2 
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

ร้อยละ91 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ร้อยละ91 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

6.4 
มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

ร้อยละ95 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย

มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ 2 มาตร านด้านการจัดการศึกษามี 6 มาตร าน 33 ตัวบ่งชี้ 
มาตร านที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 

ระดับดีมาก 

7.1  
ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละ89 
ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย

มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 

7.2 
ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ87 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.3 
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

ร้อยละ 88 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.4 
ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ86 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.5 
ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ76 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.6 
ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ร้อยละ79 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.7 
ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน 

ร้อยละ94 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.8 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ89 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

7.9 
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละ94 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตร านที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

8.1 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีมาก 

8.2 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

ดีมาก 

8.3 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ดีมาก 

8.4  
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ านาจ 

ดีมาก 

8.5 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

ดีมาก 

8.6 
ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ 
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ดีเย่ียม 
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มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย

มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 
มาตร านที่   คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีอ่ย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด ดีเย่ียม 

9.2 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแบ และขับเคล่ือน 
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ดีเย่ียม  

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
มาตร านที่    สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ดีเย่ียม 

10.2 
จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

ดีเย่ียม 

10.3 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ดีเย่ียม 

10.4 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ท่ีได้ด้วยตนเอง 

ดีมาก 

10.5 
นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน อย่างสม่ าเสมอ 

ดีมาก 

10.6 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

ดีเย่ียม 

มาตร านที่    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

11.1 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ดีมาก 

11.2 
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

ดีมาก 

11.3 
จัดห้องสมุดท่ีให้บริหารส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีมาก 

มาตร านที่  2 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีมาก 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีมาก 

12.2 
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีมาก 

12.3 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ดีมาก 
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มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย

มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 

12.4 
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

12.5 
น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดีมาก 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดีมาก 
ด้านที่ 3 มาตร านด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี   มาตร าน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตร านที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม 

13.1 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้เป็น
ประโยชน์  

ดีมาก 

13.2 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ดีมาก 

ด้านที่   มาตร านด้านอัตลักษณ์มี   มาตร าน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตร านที่    การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้น ที่ก าหนด 

ระดับดีเยี่ยม 

14.1 
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ตามจิตตารมณ์
นักบุญเปาโล (ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ) 

ดีเย่ียม 

14.2 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ตามจิตตารมณ์นักบุญ
เปาโล (ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ) 

ดีมาก 

ด้านที่   มาตร านด้านมาตรการส่งเสริมมี   มาตร าน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตร านที่    การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพ ่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 

15.1  
จัดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา  

ดีมาก 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดีมาก 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้าน

วิชาการ  มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ตลอดจนมีการพัฒนา

ตนเองอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง   พัฒนาครูให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  ความช านาญด้านการจัดกิจกรรม  

การเรียนการสอน  มีจิตวิญญาณครู   สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  เปิดโอกาส

ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในดังนี้ 

 

 1.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนา 

 1. โรงเรียนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพก่อนจบปีการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือใน 
การประเมินสถานการณ์ ส าหรับโรงเรียนและช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปัจจัย
เหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษา 
             โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ใช้มาตรฐานการประเมินคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
4  มาตรฐาน  เป็นแนวทางในการประเมินภายใน  โดยน ามาตรฐานและตัวบ่งช้ีมาวิเคราะห์  จัดท า
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ในการเทียบเคียงในการส่งเสริม  ก ากับ
ดูแล  การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาท่ีมี คุณภาพเต็มตามศักยภาพ ตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คุ้มค่า  
มีความเสมอภาคและเป็นธรรม ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ก าหนดค่าเป้าหมาย แบบท้ายประกาศ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แบบท้ายประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  
เร ่อง การก าหนดเป้าหมายตามมาตร านการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ ้น าน 

เพ ่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตร าน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตร านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 

๑) 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

ร้อยละ ๖๖ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 

๑) 
มีการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตร านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

๒.๑ 
การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับดีเย่ียม 

๒.๒ 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเย่ียม  

๑) 
การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ระดับดีเย่ียม 

๒) 
การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเย่ียม 

๓) 
การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

ระดับดีเย่ียม 
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มาตร าน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

๔) 
การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเย่ียม 

๒.๓ 
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

ระดับดีเย่ียม 

๒.๔ 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ระดับดีเย่ียม 

มาตร านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับดีเยี่ยม 

๓.๑ 
การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

ระดับดีเย่ียม 

๓.๒ 
การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ระดับดีเย่ียม 

๓.๓ 
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีเย่ียม 

มาตร านที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 

๔.๑ 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดีเย่ียม 

 
       3. ผู้บริหารแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานโครงการ กิจกรรม และมีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายงานอย่างเป็น
ระบบ ขั้นตอนชัดเจน เพื่อให้การประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จ  ให้ส าเร็จตามก าหนดค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา  
       4. ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ตามข้ันตอนท่ีได้วางแผน และจัดท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ตาม
กระบวนการด าเนินงานนัน้ๆ 
 5. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  เมื่อด าเนินงานเสร็จส้ิน
ภายใน 14 วัน  และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงงานต่อไป 
 

๑.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพเพ ่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้
ก าหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าระดับความส าเร็จ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน จาก
กฎกระทรวง 2553 ข้อ 14 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
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 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 
มาตร านท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

 
กระบวนการพัฒนา 
     สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้

เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ
จริง แบบใช้กระบวนการคิด และส่งเสริมการอ่าน การเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  
การคิดค านวณและทักษะการคิดของผู้เรียน โดยเฉพาะการอ่านออก เขียนได้ พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคน 
อ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตร ร่วมถึงการจัดการสอบการอ่านจากภายนอกอีกด้วย ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง มีแหล่ง
เรียนรู้ภายใน ภายนอกและแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด, ส่ือเทคโนโลยี E-Learning, iTunes U 
และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ Active Learning พัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ท้ังในด้านกระบวนการเรียนการสอน โครงการและ
กิจกรรม ให้นักเรียนมีความพร้อมสู่สังคม 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โรงเรียนจัดโครงการ Academic Walk Rally กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์, กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์วิทยาศาสตร์, กิจกรรม Science Kids Camp ภายใต้
โครงการ Sci Pro และโครงการ ASCS รอบรู้ นอกรั้ว คอนแวนต์  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ครูจัดการ
เรียนแบบกระบวนการแก้ปัญหา การสอนแบบสืบสวนสอบสวนและการสอนแบบโครงงาน 

 การพัฒนาครูให้มีการน าเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนแบบต่างๆ  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้สามารถน าเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เตรียมก้าวสู่ศตวรรษท่ี 
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21 อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการรัก 
การอ่าน นักเรียนท าผลงานจากการเรียนรู้ด้วย iPad และใช้ Application อย่างหลากหลายในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เช่น iMovie, Keynote เป็นต้น และมีการประเมินผลสมรรถนะนักเรียนประกอบด้วย 

 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฎชัดเจน การอบรม
หน้าเสาธงโดยผู้บริหารและครูน านิทานคุณธรรม พระวาจาพระเจ้า ให้ข้อคิดแก่ผู้เรียน การนั่งสมาธิของ
นักเรียน จากนั้นครูประจ าช้ันให้การอบรมคุณธรรมในคาบคุณธรรม รวมถึงคุณครูผู้สอนได้สอดแทรก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน 

ตามคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาตามปรัชญาของสถานศึกษา “มนุษย์ท่ีมี
คุณภาพ คือ มนุษย์ท่ีมีคุณธรรมและความรู้” ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมด้านศาสนา ค่าย
คุณธรรม และส่ิงแวดล้อม เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ การให้ผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน โรงเรียนจัดกิจกรรมส านึกรักภาคภูมิในแผ่นดิน ภายใต้โครงการเด็กดีมีคุณธรรม กิจกรรม
วันลอยกระทง กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมวันไหว้ครู ภายใต้โครงการวิถีธรรมน าชีวิต 
โครงการ Perfect Youth เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย การส่งเสริม
ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมการอยู่
ค่ายพักแรม เดินทางไกล และ Sport for unity เป็นต้น ด้านการส่งเสริมความเอื้ออาทรและกตัญญู
กตเวทีแก่ผู้เรียนนั้น โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น กิจกรรมกตัญชลีบิดามารดา กิจกรรมวันไหว้ครู 
การท าบุญทุกวันศุกร์ ส่งเสริมผู้เรียนตามจารีต ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมแสดงความกตัญญูกตเวที
แด่ผู้มีพระคุณ และส่งเสริมการแสดงออกถึงความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่ผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย 

 การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาอารมณ์ สุขภาพจิต การป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง 
รังแก และผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
โรงเรียนได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดประเภทนักเรียนตามเกณฑ์น้ าหนัก ส่วนสูงของ
กรมอนามัย  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา กิจกรรม Brain 
Gym กิจกรรมสัมผัสชีวิต กิจกรรมผู้น าจิตอาสา ภายใต้โครงการแบ่งปันความสุข การรู้เท่าทันในโลกยุค
ปัจจุบัน การป้องกันด้วยกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก การแสดงออกทางด้านศิลปะ 
ดนตรี ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง ด้วยกิจกรรม Kids Talent และ
อื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม จัดเป็นมาตรการส่งเสริม
ของโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและผู้เรียนท่ีดีท้ังด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน 
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ผลการด าเนินงาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 

      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน  
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 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน โรงเรียนได้ท าการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนจากภายนอก ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนจัดสอบ Oxford  
Young Learners Placement Test เพื่อประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษา ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐาน  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่ ง เป็ น
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยผลการ
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ทดสอบนี้จะแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ A0, A1, A2 และ B1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการสอบวัด
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 38.52 ระดับ B1 
จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 ระดับ A1 จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 และ ระดับ A0 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดับ มีผลการประเมินดังนี้ 
 

 
 

 และโรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนา
สถานศึกษา พันธกิจท่ี 2 เป้าหมายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตามประเด็นพิจารณาระดับดีเย่ียม ดังนี้  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ส่ือสารท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตาม
ระดับช้ัน 

นักเรียนร้อยละ 
91.08 ของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถในการ
สรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู 
และส่ือสารโดยการ
พูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

-กิจกรรมประกวดเรียงความ 
-กิจกรรมประกวดคัดไทย 
-กิจกรรมนิทานหรรษา 
-กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว 
-กิจกรรมเปิดพจนานุกรม 
-กิจกรรมอ่านท านองเสนาะ 
2.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรม Speech Contest 
-กิจกรรม English Quiz 
-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรม Picture Story 
-กิจกรรม Oxford Young Learner  
-กิจกรรม ASCS English Day 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
3.โครงการส่งเสริมการอ่าน   
-กิจกรรมอ่านดีมีปัญญา 
-กิจกรรมยอดนักอ่าน 
4.โครงการศูนย์วิทยบริการ 
-กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 
-กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี 
-กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ร้อยละ 85 

ของผู้เรียนมี
ความสามารถในด้าน

การคิดค านวณ
เหมาะสมตาม

ระดับช้ัน 

ร้อยละ 90.84  
ของผู้เรียนมี

ความสามารถในด้าน
การคิดค านวณ
เหมาะสมตาม

ระดับช้ัน 

-กิจกรรมเกม 24 แต้ม 
-กิจกรรม Tangram 
-กิจกรรม Math Quiz 

 
 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
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 โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ด าเนินงานภายใต้
แผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 2 เป้าหมายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตามประเด็นพิจารณาระดับดีเย่ียม 
ดังนี้  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการ Academic Walk Rally ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 

มีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิดแบบ 
มีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ร้อยละ 90.17 ของผู้เรียน 
มีความสามารถใน 

การคิดวิเคราะห์ คิดแบบ 
มีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

-กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร ์
-กิจกรรมวันวิชาการ 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
2.โครงการ Sci-Pro แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

แก้ปัญหา และน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง 

ๆ อย่างเหมาะสม 
-กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ์
-กิจกรรมสิง่ประดิษฐ์วิทยาศาสตร ์
-กิจกรรม Science Kids Camp 
3.โครงการASCSรอบรูน้อกรั้วคอนแวนต์ 
-กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ป.1-ป.6 
 .โครงการ Wisdom 
-กิจกรรม Osmo 
-กิจกรรม Poster Color สีสวยด้วยมือเรา 
-กิจกรรม Sewing Kids 
-กิจกรรม La Sagesse News 
-กิจกรรม Foldify 
-กิจกรรม La Q 
-กิจกรรม D.I.Y 
-กิจกรรม Pyssla 
-กิจกรรม Opened Mind Market 
5.โครงการ Perfect Youth  
-กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ 

 
      3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ส่งเสริมความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 2 
เป้าหมายท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ตามประเด็นพิจารณาระดับดีเย่ียม ดังนี้  
 

 .โครงการการใช้ iPad เป็นเคร ่องม อในการ
จัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 

มีความสามารถใน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้อย่าง

เหมาะสมปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 95.65 ของผู้เรียน 

มีความสามารถใน 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพ 

2.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

-กจิกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างสื่อ 

-กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม Paint 
 

 

      4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
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       ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
มีผลการด าเนินงานดังนี้  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ้น าน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สช.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 67.68 63.25 53.03 78.21 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.39 43.59 43.13 47.99 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สช.ทั้งหมด 50.30 42.06 42.18 46.65 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช.  
               และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ้น าน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 – 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.21 67.68

65.12 63.25

54.48 53.03

77.61 78.21

ปีการศึกษา 2   ปีการศึกษา 2 6 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ้น าน ปีการศึกษา 2      2 6 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
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      6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ ปีการศึกษา 2560 

 

สถาบัน 
อัสสัมชัญ
คอนแวนต์ 

โรงเรียน
รัฐบาล 

โรงเรียน
เอกชนอื่นๆ 

โรงเรียนสาธิต รวม 

จ านวนคน 180 66 7 19 272 

ร้อยละ 66.18 24.26 2.57 6.99 100 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.โครงการฟื้นฟูชีวิตจิตศิษย์พระคริสต์ 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกท่ี
โรงเรียนก าหนดปรากฏชัดเจน 

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 93.54 ของผู้เรียน
ท่ีแสดงออกถึงการรักชาติ 
ศาสนาและจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. โครงการร่วมใจในพิธีกรรม 
3.โครงการสร้างศิษย์พระคริสต์ 
4.โครงการTell the World of God Love  
5.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
6.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
7.โครงการวิถีธรรมน าชีวิต 
8.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
1. โครงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 91.58 ของผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. โครงการ ASCS ร่วมใจประหยัด
พลังงาน 
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2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีวิธีการ

ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม อย่างหลากหลายดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความ

ภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิต ประจ าวัน 

ร้อยละ 91.15 ของผู้เรียนที่แสดงออก
ถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม
และรักความเป็นไทย 

2.โครงการวิถีธรรมน าชีวิต 
3.โครงการ Perfect Youth 
4.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง โดยมีวิธีการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม อย่างหลากหลาย
ดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ยอมรับเหตุผลความ
คิดเห็นของผู้อื่นและมี
มนุษยสัมพันธ์ดี 
 

พัฒนาให้ผู้เรียนมคุีณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
ของผู้เรียนในการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย มีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 91.06 

2.โครงการการฝึกอบรม 
การอยู่ค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกล 

 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โดยมีวิธี 
การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม อย่างหลากหลายดังนี้ 

 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
3.โครงการ Sci-Pro ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีวิธีการ

รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
พัฒนาให้ผู้เรียนคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนดของผู้เรียนมี 
สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม มีผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 92.05 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
1.โครงการ Sport for Unity 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
1.โครงการ Perfect Youth 
2.โครงการแบ่งปันความสุข 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรักษาอารมณ์
และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 

1.โครงการวิถีธรรมน าชีวิต 
2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้และมี
วิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหงรังแก 
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 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
2.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
3.โครงการแบ่งปันความสุข 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อ
การกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่
ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

 

 
จุดเด่น  

นักเรียนมีผลงานความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ สะท้อนความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มีทักษะการคิด แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผลงาน ใบงาน 
ผลงาน ช้ินงานทางด้านศิลปะ งานเขียนและการออกแบบทางส่ือเทคโนโลยีต่างๆ โดยดูจากแผนการ
จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างส่ือ กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม Paint ผลงาน
ด้านดนตรีจาก GarageBand การผสมผสาน iPad ใช้  Application สร้างสรรค์ผลงานได้อย่ าง
หลากหลาย จึงท าให้ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลรอบสอง ระดับดีเยี่ยม 
โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนสู่การแข่งขันภายนอกในระดับประเทศ ภายในประเทศ เช่น รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ีสอง การแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา ประเภท Open Category : Creative Build 
Competition : offsite ซึ่งส่งการแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
ใ น หั ว ข้ อ  AUTOMATED CLOTHESLINE RETRIEVER แ ล ะ  AUTOMATED PLANT WETERING 
DEVICE ใน ง า น  K*BOT ASIA 2 0 1 7  ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ  INTERNET OF THING ณ  Hong Kong 
Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนักเรียนได้น าความรู้
ท้ังด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความรู้ทุกด้านสร้างสรรค์โครงงานสู่ระดับนานาชาติ 
เป็นต้น  

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ จนได้รับการยอมรรับจากชุมชนและสังคม โดยดูจาก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง การจัดโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีโรงเรียนก าหนด เช่น 
โครงการฟื้นฟูชีวิตจิตศิษย์พระคริสต์ โครงการร่วมใจในพิธีกรรม โครงการสร้างศิษย์พระคริสต์ เป็นต้น 
และการส่งเสริมนักเรียนตามวัฒนธรรมของสังคม เช่น โครงการเด็กดีมีคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ
วินัย โครงการวิถึธรรมน าชีวิต โครงการใส่ใจส่ิงแวดล้อม โครงการ ASCS ร่วมใจประหยัดพลังงาน การ
กล่อมเกลาจิตใจผู้เรียนในรู้จักการให้ เกื้อกูลต่อผู้อื่น เช่น การท าบุญทุกวันศุกร์ จิตอาสา ร่วมกิจกรรม
ตามเทศกาลส าคัญต่างๆ เป็นต้น  
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จุดควรพัฒนา 
 
 1. ฝ่ายวิชาการร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ผู้เรียน

ตระหนักในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติวิสัย 
 2. ครูควรสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครูให้การสนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนเข้า

ร่วมแข่งขันภายนอกให้มากขึ้น 
3. โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ

การคิดอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างมีสติสมเหตุสมผล ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิด ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งมีการทดสอบผู้เรียน เพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง  

4. ฝ่ายวิชาการและหัวหน้างานวัดผล ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรน าผลการทดสอบ
ระดับชาติมาวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน แยกตามเนื้อหาสาระ เพื่อแจ้งให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือน าแบบทดสอบมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลการ
ทดสอบและผลสัมฤทธิ์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 
 1. กระบวนการพัฒนา 
 1. โรงเรียนไดด าเนินการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนตลอดจนความรวมมือกับชุมชนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยโรงเรียน
มีโครงสราง การบริหารงานอยางชัดเจน แบงเปน 7 ฝาย ดังนี้ ฝายบริหารจัดการ  ฝายวิชาการ ฝาย
บุคลากร ฝายกิจการนักเรียน ฝายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ฝายอภิบาลและแพรธรรม และฝาย
มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งแตละฝายจะมีการแบงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในฝาย มีค าส่ัง
มอบหมายงาน มีผูรับผิดชอบ  โดยมีหัวหนาฝายเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษารวมกับทาง 
ผูบริหารในรูปของคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งผูบริหารโรงเรียน ไดปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีในการเปนผูบริหารมืออาชีพ มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการท างาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ เปดโอกาสใหทุกฝายไดมีสวนรวมในท างานมีการระดมความคิดเห็นจากฝายตางๆ รวมกัน
วิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมาโดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
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บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนรวมกันก าหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน ก าหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน และมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ดังท่ี ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 – 2562 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 

 2. โรงเรียนยังมีแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม
ครอบคลุม ประเด็นหลักในเรื่องตอไปนี้ 
  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ท่ีเนนพัฒนาคุณภาพของนักเรียนรอบ 
ดานทุกกลุมเปาหมายและด าเนินการเปนรูปธรรม โดยโรงเรียนมีการจัดระบบบริหารงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพ ผูบริหาร มีวิสัยทัศนกวางไกลในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยมีคณะท างานดานหลักสูตร
จัดท าโครงสรางหลักสูตร สถานศึกษา และแผนการเรียน ท่ีตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น อยางชัดเจน มีการจัดรายวิชาพื้นฐานครบ 
8 กลุมสาระการเรียนรูใหผูเรียนทุกระดับช้ัน ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ  ซึ่งแต
ละรายวิชาประกอบดวยสาระการเรียนรู แกนกลาง  ตัวช้ีวัด  ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู รวมท้ัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะการเรียนรู้ 5 ประการ ท่ีหลักสูตรตองการใหเกิดแกผูเรียน คือ 
ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  ซึ่งเปนเรื่องท่ีผูบริหารเนนย้ าใหเกิดแกนักเรียน 
ทุกระดับช้ัน นอกจากนี้โรงเรียนยังไดเตรียมความพรอมในการเขาสู่ประชาคมอาเซียน และการเปน 
พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ไดแก วิชาภาษาจีน เริ่มต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 1 และมีการน าวิชา
คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  จัดการสอน เป็นภาษาอั งกฤษ สัปดาห์ละ 1 คาบ ในการจัดวิชา
ภาษาต่างประเทศ สอนโดยเจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 3 คาบเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 อีก
ท้ังโรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อมุงใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง ตามศักยภาพ พัฒนาอยาง
รอบดานเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตส านึกของการท าประโยชน เพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  
 การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลแกนักเรียนโดยผูบริหารได
มอบหมายให ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนส าคัญ มี
การจัดท าหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน  การบูรณาการสาระทองถิ่น การวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล 
การวัดประเมินผลนักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  การใชเทคนิควิธีสอน กระบวนการเรียนรูตาง ๆ ท่ี 
เนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูไดดวยตนเองจากส่ือ นวัตกรรม แหลงเรียนรู ภูมิปญญา 
ทองถิ่น สอดคล้องแผนพัฒนาสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด และพันธกิจท่ี 2 พัฒนานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
สูงขึ้น  จนสามารถส่งผลให้ผู้เรียนท าช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนในระดับนานาชาติและภายในประเทศ 
  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
โดย โรงเรียนไดก าหนดเปนนโยบายเพื่อสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560-2562 สอดคล้องพันธกิจท่ี 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ี 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณของคณะภคินีเซนตปอล 
เดอ ชารตร  
  โดยทางโรงเรียนไดด าเนินการใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในรูปแบบของการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจ 
ยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีก าหนดไว ผู้อ านวยการ ฝายบุคลากร พิจารณาและส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องอบรม  สัมมนา  ประชุมทางวิชาการ  การศึกษาดูงานท้ังภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งการศึกษาดูงานตางประเทศ ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทานไดรับการ
อบรมความรูครบตามช่ัวโมงการอบรมท่ีทางโรงเรียนไดก าหนดไว นอกจากนี้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไดน าความรูมาพัฒนางานตามสาขาวิชาหรืองานท่ีรับผิดชอบ  โดยการแบงปนความรูในฝายท่ี
คุณครูสังกัด  ในกลุมสาระการเรียนรูของตนและเพื่อนครูในระดับช้ันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนานักเรียน 
 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  โรงเรียนมี 
การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง  ครบถวน  ทันสมัย  น าไปประยุกตใชได และ
ด าเนินการอยางเปนระบบ โดยมีการก าหนดผูรับผิดชอบสารสนเทศในฝายตางๆ  ในการจัดระบบขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งในแต่ละฝ่าย ได้ด าเนินการจัดการข้อมูลสารสนเทศดังนี้ 1.ศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ 2.เก็บรวบรวมข้อมูล 3.ตรวจสอบ 4.การประมวลผลหรือการวิเคราะห์
ข้อมูล 5.การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 6.การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 7.รายงานผลระบบ
สารสนเทศของแต่ละฝ่าย เชน ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน ไดแก อาชีพของผูปกครอง การนับถือ
ศาสนาของผูปกครอง วุฒิการศึกษาของผูปกครอง ท่ีอยูของนักเรียนและผ ูปกครอง การเดินทางไป-กลับ
ระหวางบานกับโรงเรียนของนักเรียน เปนตน เพื่อน ามาจัดท าเปนรูปเลม สารสนเทศเมื่อส้ินปการศึกษา 
นอกจากนี้ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศในฝายตางๆ ไดมีการน าขอมูลการจัด โครงการ / กิจกรรม ตางๆ 
ของแตละฝายตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน มาลงในเว็บไซดของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธใหผูท่ี
เกี่ยวของรวมทั้งผูท่ีสนใจไดรับทราบหลังจากส้ินสุดการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม นั้นๆ 
  2.4 โรงเรียนไดวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัด 
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ ตามแผนงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม มีการรักษาความสะอาดหองเรียน 
หองพักครู และบริเวณภายในโรงเรียน ท าใหมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการเรียนรูบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน มีการวางแผนการ บ ารุงเชิงปองกันอาคารสถานท่ีและพัสดุ-ครุภัณฑ ไมใหเส่ือมสภาพกอนเวลา
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อันควร และพรอมใชงานอยูเสมอ  มีการปรับภูมิทัศนเพื่อรองรับการใชงานตามหลักการภูมิสถาปัตย์ 
แผนงานพัสดุ ครุภัณฑ์ มีการจัดเก็บพัสดุ-ครุภัณฑ และการใหบริการเบิกวัสดุทางการศึกษาท่ีสะดวก
รวดเร็ว ตรงตามความตองการของผูใชบริการ แผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการใหบริการส่ือ และ
อุปกรณเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกครูและนักเรียนใน
โรงเรียน เชน การติดต้ังโทรทัศน ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร ดานฮารดแวรและซอฟแวรท่ีจ าเปนตอการใช
งานแกครูและนักเรียน และใหบริการระบบ Internet ในการสืบคนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนของครูและการเรียนของผู้เรียน  
 3. โรงเรียนไดด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการดังท่ีกลาวมา
ท้ังหมดนี้ ส าเร็จลุลวงไปไดดวยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายและการรวมรับผิดชอบตอการจัดการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค าปรึกษา ขอเสนอแนะ แนว
ทางการพัฒนา การจัดการคุณภาพการศึกษา ท้ังดานการบริหารดานวิชาการ งบประมาณ ดาน 
บริหารงานบุคคลและบริหารท่ัวไปของโรงเรียน โดยลงนามในสัตยาบันแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2560-2562  ใหเห็นชอบในหลักสูตรสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าป ผูอ านวยการ
และคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียนไดเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนเกี่ยวของ
ในการรับรู ใหขอมูลสารสนเทศเพื่อสงเสริมคุณภาพของผูเรียน โดยมีการจัดท ารายงานประจ าป เพื่อเผย
แพรขอมูลแกสาธารณชน ปการศึกษาละ 1 ฉบับ มีการจัดท าวารสารโรงเรียน ปการศึกษาละ 2 ฉบับ  
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปดโอกาสใหผูปกครอง และครูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน โดยใหแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน พรอมท้ัง 
การเขียนปรับปรุงและวิธีการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ท้ังดานบริบทของโรงเรียน ปจจัยเบื้องตน ดาน 
กระบวนการ ดานผลผลิต เพื่อทางโรงเรียนจะไดน าขอมูลไปพัฒนา โรงเรียนใหมีคุณภาพและได
มาตรฐานตอไป 
 4. โรงเรียนไดมีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาอยาง
เหมาะสมชัดเจน มีการติดตามการด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าป และน าขอมูลรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2560 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง/
ชุมชน ตอการด าเนินงานของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยมีขอค าถามครอบคลุมการด าเนินงานตาม
บริบทของโรงเรียน และน าผลท่ีไดเผยแพรแกสาธารณชนในรายงาน ประเมินตนเอง และสารสนเทศของ
โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการนิเทศจากหัวหนาฝายตางๆ โดยใชแบบประเมินภาพลักษณครู  
 

      2. ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป 2560-2562 ท่ีก าหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตรและวัตถุประสงคสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของ คณะภคินีเซนตปอล 
เดอ  ชารตร ท่ีกลาววา “มนุษยท่ีมีคุณภาพ คือ มนุษยท่ีมีคุณธรรมและความรู” และสอดคลองกับ
วิสัยทัศน์ ท่ีกลาววา “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนา



รายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  หน้า 54 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

นักเรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณค่าพระวรสารเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสอง
ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม” เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการชุมชน สังคมและแผนการศึกษาชาติ โดยการก าหนด พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 6 พันธกิจ  7 เปาหมาย 7 ยุทธศาสตร 12 วัตถุประสงค 46 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ซึ่งแตละฝายน าพันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรดังกลาวไปจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ท่ีประกอบดวยแผนงาน โครงการ กิจกรรมไดสอดคลองกับท่ีก าหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 มีผลการด าเนินงานบรรลุ 36 ตัวชี้วัดความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 78.26 โดยตัวช้ีวัดส าเร็จท่ี
ไม่บรรลุ 10 ตัวช้ีวัด ทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการค้นหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนา
งานต่อไป  
 ผูอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน มีความสามารถในการบริหาร
โรงเรียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยแสดงวิสัยทัศนและความเปนผูน าทางดานวิชาการ ในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ด าเนินงานของโรงเรียน นอกจากนี้ผูอ านวยการยังท าหนาท่ีเปนวิทยากรในการอบรมครู 
กอนเปดภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประจ าปการศึกษา 
2560 จ านวน 3 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน  การประชุมฝายตาง ๆ  
การประชุมกลุมสาระการเรียนรู สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของฝายวิชาการ และ
การด าเนินงานของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ มีความเปนผูน า             
มีความสามารถในการคิดริเริ่ม วิธีการใหม ๆ มาพัฒนาปรับปรุงและเผยแพรแนะน าใหบุคลากรใน
โรงเรียน น าไปปรับใชเพื่อพัฒนานักเรียน ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหครู 
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนไดรับขอมูลสารสนเทศใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอเลือกแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจก าหนด นโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด าเนินงาน นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ปรับปรุงและใชขอมูลผลการประเมินมาใชในการศึกษาและสงเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
ผูบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีก าหนดไวในแผนปฏิบัติการโดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
ในการก าหนดเปาหมาย รวมรับผิดชอบ ด าเนินงานตามบทบาทหนาท่ีมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับและ
ประเมินผลการด าเนินงานและสรางขวัญก าลังใจในการปฏิบัติของโรงเรียน มีสวนรวมในการด าเนิน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมท้ัง 7 ฝายของโรงเรียน ผูบริหารสามารถใหค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการท้ังการพัฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การสราง การพัฒนา  และการ
เลือกใชส่ือการเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรู และเอาใจใสการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดย
มีการ ก ากับ ติดตาม ประเมินและน าผลการประเมินไปพัฒนาหรือ ปรับปรุงอยางตอเนื่องตามภารกิจ 
อยางเต็มความสามารถ 
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 2. โรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินงานพัฒนาการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ครอบคลุมประเด็นพิจารณาและมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 

สรุปภาพรวม : ระดับพัทธกิจ 
 

ประเด็นพิจารณา พัทธกิจ 
ระดับความส าเร็จ สภาพความส าเร็จ 
ต้ังไว้ ได้ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. คุณภาพผู้เรียน 1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

90   .77  - 

2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูงขึ้น 

85 86.96  - 

3. กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

3.พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 

88 92.01  - 

2. กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพและก้าวหน้ามาตรฐาน
วิชาชีพ 

90 90.40  - 

5.พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพและเป็น
ระบบ 

90 95.70  - 

4.ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5.พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพและเป็น
ระบบ 

90 90.02  - 

มาตรการส่งเสริม 6.พัฒนาด้านอนุรกัษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม 90   .86  - 

 
ประเภทงานวิจัยครู ปีการศึกษา 2560  
 
 ครูมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ด้านพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอน ซึ่งร้อยละ 
100 ของครูผู้สอนทุกคนต้องท าการวิจ้ย และ ร้อยละ 74.44 ของครูท่ีมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการเรียนการสอน  
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การสัมมนา อบรมบุคลากร ปีการศึกษา 2 6  
 

ค าสั่งที่ หัวข้ออบรม วันที่ เวลา รวม(ชม) ผู้จัด 

12/2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจ 
11–13พ.ค. 

60 
(79 คน) 

08.30
-

20.30 
24 อสค.สีลม 

29/2560 
สัมมนา “เปิดโลกกว้างทาง

การศึกษา และจุดประกายสมอง
เพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 

27 พ.ค 60 
(7 คน) 

08.30
-

15.30 
6 

คณะภคินีเซนต์
ปอล เดอ ชาร์ตร 
แห่งประเทศไทย 

31/2560 
โครงการสัมมนา “การจัดท าดรรชนี

ส ารวจความพร้อมเพื่อประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่” 

25 มิ.ย. 60 
(1 คน) 

08.30
-

16.00 
6.30 

บ.แพลน เทรนนิ่ง
แอนด์ คอนซัล

แทนท์ 

32/2560 

อบรมเชิงปกิบัติการ โครงการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรน าร่อง

วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาท่ี
เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา

และการน าไปใช้ 

27 พ.ค. 60 
(2 คน) 

08.30
-

16.30 7 สสวท. 

43/2560 
สัมมนาความปลอดภัยด้านไฟฟ้ากับ

บุคลากรในสถานศึกษา 
7 ก.ค. 2560 

(1 คน) 

08.30
-

15.30 
6 

การไฟฟ้านคร
หลวง 

48/2560 ประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ 
5 ก.ค 2560 

(1 คน) 

09.00
-

15.30 
5 

ฝ่ายอภิบาล อัคร
สังฆมณฑล 
กรุงเทพฯ 

49/2560 ประชุม ADE Academy 2017 
6-9 ก.ค.2560 

(1 คน) 

 

 

The Apple 
Distinguished 

Educator 
program 

50/2560 
อบรมลูกเสือ “หลักสูตรลูกเสือช่อ

สะอาด” 
14-16 ก.ค.60 

(3 คน) 
 

 
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 

52/2560 

ประชุมการก ากับติดตามการน า
ระบบการประกันคุณภาพภายในไป

ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

26 ก.ค. 60 
(3 คน) 

08.00
-

17.00 
8 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

54/2560 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ขับเคล่ือนการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน” โครงการ 

Energy Mind Award 2017 

5 ส.ค. 60 
(3 คน) 

08.30
-

17.00 
24 

การไฟฟ้านคร
หลวง 
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ค าสั่งที่ หัวข้ออบรม วันที่ เวลา รวม(ชม) ผู้จัด 

57/2560 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิด
วิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา 

17-19 ส.ค.60 
(5 คน) 

08.30
-

20.00 
9 

ส านักงานปลัด
ส านัก

นายกรัฐมนตรี 

58/2560 

ประชุมสรุปผลการด าเนินการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : 

NT) 

11 ส.ค. 60 
(1 คน) 

10.00
-

14.00 
3 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

60/2560 
ประชุม “การป้องกันควบคุมการ

ระบาดไข้เลือดออกในพื้นท่ีเขตบาง
รัก” 

18 ส.ค. 60 
(1 คน) 

13.30
-

17.00 
3.30 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล  

ส านังานเขตบางรัก 

68/2560 ประชุมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
22 ส.ค.60 

(1 คน) 

18.00
-

20.00 
2 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

73/2560 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี

9-10ก.ย.60 
(1 คน) 

23-24ก.ย.60 
(1 คน) 

08.30
-

21.00 
08.30

-
16.00 

15.30 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

74/2560 
อบรมการพัฒนาการเป็นผู้น า และ
การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 

7 ก.ย.60 
(23 คน) 

10.00
-

12.00 
2 

บ.ล็อกซเล่ย์ 
จ ากัด(มหาชน) 

75/2560 
ประชุมสมัชชาลูกเสือคาทอลิก 

ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 11 
6-9 ต.ค.60 

(3 คน) 

 
 

สมาคมสโมสร
ลูกเสือ

รัตนโกสินทร์ 

79/2560 
โครงการอบรมการใช้หลักสูตร 

“บทเรียนซูเปอร์บุ๊ค” 
23 ก.ย.60 

(1 คน) 

09.00
-

14.30 
4.30 

หน่วยงาน  
CBN Siam 

80/2560 
ชุมนุมครูคาทอลิกอัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพ ครั้งท่ี 2 
13 ต.ค.60 
(11 คน) 

08.30
-

15.30 
6 

แผนกคริสตศาสน
ธรรมอัครสังฆ

มณฑล กรุงเทพฯ 

81/2560 
อบรมการวิจัยและพัฒนาหนังสือ

เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

27-28 ก.ย.60 
(1 คน) 

27ก.ย.-2ต.ค.60 
(3 คน) 

8.30-
16.30 7 สสวท. 
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83/2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนา

แอพพลิเคช่ันในระบบ iOS 
22 ก.ย.60 

(3 คน) 
9.00-
12.00 

3 
บ.แอปเปิ้ล เซาท์

เอเชีย จ ากัด 

84/2560 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 
23 ก.ย.60 

(3 คน) 

8.30-
15.30 6 

สมาคมครู
คาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย 

85/2560 
อบรมพัฒนาศักยภาพครู

ชาวต่างชาติผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

4 ต.ค.60 
(9 คน) 

9.00-
16.30 

6 

โรงเรียนเซนต์โย
เซฟคอนเวนต์

ร่วมกับบ.BOOK 
ACCESS 

88/2560 
 
 

โครงการแลกเปล่ียน “How to be 
a good teacher” 

8-14 ต.ค.60 
(1 คน) 

9.00-
16.30 42 K Gangri Primary 

School :Paro 

89/2560 
 
 

อบรมโครงการ “อาหารดี สุขภาพดี 
บันไดสู่อายุ 100 ปี” 

25 ก.ย. 60 
(1 คน) 

8.00-
12.30 4 สภาสตรีแห่งชาติ 

90/2560 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอน 
Problem/Project Based 

Learning กับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 

12 ต.ค. 30 
(67 คน) 

8.30-
16.00 

6.30 
สมาคมศษิย์อัสสัมชัญ

คอนแวนต์ สีลม 
(ดร.ศศิธร วัชรสกุณี) 

91/2560 
 

โครงการเรียนภาษาอังกฤษท่ี จ.
ลพบุรี 

8-22 ต.ค.60 
(4 คน) 

8.00-
17.30  

ฝ่ายการศึกษาคณะ
ภคินีเซนต์ปอล เดอ 

ชาร์ตร 

93/2560 
การจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา

ดีเด่นด้านพลังงาน 
7 ต.ค. 60 
(3 คน) 

8.00-
12.00 

3.30 
การไฟฟ้านคร

หลวง 

94/2560 เรียนภาษาอังกฤษ 
9–10 ต.ค. 60 

(50 คน) 
9.00-
11.00 

4 
โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม 

95/2560 อบรม Introduction to iMac 
11,19 ต.ค. 

60 
(68 คน) 

8.30-
16.00 

13 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม 
ร่วมกับบริษัท 
ล็อกเล่ย์ จ ากัด 

96/2560 
ประชุมงานมหกรรมทางการศึกษา 

Educa 
16-18ต.ค.60 

(3 คน) 

9.00-
17.00 

ตาม
ชม.ท่ี
อบรม 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

97/2560 
อบรมจิตตารมณ์คณะภคินีเซนต์

ปอล เดอ ชาร์ตร 
16 ต.ค.60 
(72 คน) 

8.30-
12.00 

3 
โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม 
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98/2560 อบรมดนตรี 
17 ต.ค. 60 

(2 คน) 

8.00-
17.00 

7 

หจก.บราสมิวสิค 
รีแพร์ โมดิฟายด์
แอนด์ซัพพลายส์

บายยอยช์ 
(จอ.สันติ พร
ประเสริฐ) 

99/2560 
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
14-16 ต.ค.60 

(4 คน) 
9.00-
16.00 

5.30 สสวท. 

107/2560 
ประชุมโครงการวิทยาศาสตร์การ

บริหารและบูรณาการเชิงรุก 
15 พ.ย.60 

(1 คน) 

8.30-
15.00 5.30 

บ.อักษร เอ็ด
ดูเคช่ัน จ ากัด
ร่วมกับ สวทช. 

110/2560 อบรม iPhonography 
15 พ.ย. 60 

(3 คน) 

16.30
-
19.00 

2.30 
บริษัท Apple 
ประเทศไทย 

จ ากัด 

119/2560 อบรมหลักสูตร “ครูสอนคิด” 
2 ธ.ค.60 
(3 คน) 

8.30-
16.00 6.30 

ศูนย์จิตวิทยา
การศึกษา มูลนิธิ

ยุวสถิรคุณ 

124/2560 
อบรมการท าความเข้าใจหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ.2551 

13-14 ม.ค.60 
(3 คน) 

9.00-
16.00 12 

ฝ่ายการศึกษา
คณะภคินีเซนต์
ปอล เดอ ชาร์ตร 

129/2560 อบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์     

131/2560 
ประชุมสัมมนาการจัดท าบัญชีและ
งบการเงินของโรงเรียนเอกชนใน

ระบบ 

23 มี.ค.61 
(2 คน) 

9.00-
16.30 6 

ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

135/2560 
อบรมการใช้ไมโครโทรลเลอร์ 

Arduino 
31 ม.ค.61 

(2 คน) 

12.00
-
16.00 

4 

บ.Brain 
Adventure 

Thailand และ
สถาบันพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 
136/2560 อบรม ADE+1    บริษัท APPLE 

140/2560 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้

โปรแกรม My office 
 

 
  

143/2560 
อบรม “Project based 

Learning” 
20 มี.ค.61 
(75 คน) 

08.30-
16.00 6.30 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม 
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ค าสั่งที่ หัวข้ออบรม วันที่ เวลา รวม(ชม) ผู้จัด 

144/2560 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 
21 มี.ค.60 
(12 คน) 

08.30
-
16.00 

6.30 
โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม 

145/2560 อบรมการจัดท าบัญชีเบ้ืองต้น 
22 มี.ค.61 
(75 คน) 

09.00
-
11.00 2 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม 
วิทยากร คุณว
รินทร ทวีกิจพูล

สิน 

146/2560 
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
โรงเรียนเอกชน 

23-27 เม.ย.
61 

(2 คน) 

09.00
-
21.00 

45 

สช. 
วิทยากร รศ.ดร.ศิ

ตา เย่ียมขันติ
ถาวร และ 

ผศ.สุวรรณี ยหะ
กร 

149/2560 
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4-5 เม.ย.61 
(2 คน) 

9.00-
17.00
น. 

12 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง/ชุมชมและนกัเรียนต่อการด าเนินงาน 

ของโรงเรยีนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
 

 สรุปภาพรวมพบว่า ผู้ปกครอง, ชุมชนและนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2560 อยู่ใน ระดับดีมาก ร้อยละ 45.06
และระดับดี ร้อยละ 45.40  จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.46 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 ระดับคุณภาพเกณฑ์ ดีมาก  
 อันดับท่ี 1 คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัยต่างๆ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ระดับดีมาก  
ร้อยละ 58.64  
 อันดับท่ี 2 คือ โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ทัศนศึกษาเชิง
บูรณาการ กีฬาสี การแข่งขันทางด้านวิชาการต่างๆ และการแข่งขันอื่นๆ กับหน่วยงานต่างๆ ระดับดีมาก 
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ร้อยละ 54.53 และ 
 อันดับท่ี 3 คือ การจัดกิจกรรมเนตรนารีพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มเติม 
ส่งเสริมความรับผิดชอบ สร้างความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีและมีระเบียบวินัย เช่น กิจกรรมเนตรนารี การอยู่
ค่ายพักแรมของเนตรนารี ระดับดีมากร้อยละ 53.29 
 
 ระดับคุณภาพเกณฑ์ ดี  
 อันดับท่ี 1 คือ การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของชุมชน และยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีร้อยละ 54.32  
 อันดับท่ี 2 คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานท่ี ระดับดีร้อยละ 51.65  
 อันดับท่ี 3 โรงเรียนได้จัดบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับนักเรียน เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การตรวจคุณภาพอาหารและน ้า ระดับดีร้อยละ 50.41 

 
3. จุดเด่น 
 ผูบริหารใหค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ ท้ังการพัฒนาและการใชหลักสูตร มีการจัด 
การเรียนรูให้สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีพัฒนาดานวิชาการและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
มีความเอาใจใส การจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยการสนับสนุนดานอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มีการปรับปรุง พัฒนาหองปฏิบัติการ หองสมุด หองศูนยการเรียนรูตางๆ ภายในโรงเรียนใหทันสมัยเพื่อ
เสริมศักยภาพของนักเรียน มีการปรับปรุงอาคารเรียนใหแข็งแรงปลอดภัยเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียน  มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู การวิจัยของครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีการก ากับ
ติดตามโดยน าผลของการประเมิน การจัดกิจกรรม/โครงการ ตางๆ ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนางานอยางตอเนื่องตามภารกิจอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลาซึ่งจะเห็นไดจากการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุงสรางสรรค นักเรียนใหเปนเยาวชนท่ีดีมีคุณธรรม มีความเปนผูน าดาน
วิชาการ บริหารงานบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจ าป  
พรอมท้ังมีการส่ือสารใหผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ของโรงเรียนจาก การประชุม เว็บไซตของ
โรงเรียน เฟสบุคของโรงเรียน รายงานประจ าป วารสารของโรงเรียน เปนตน โรงเรียนอัสสัมชัญ -
คอนแวนต์ สีลม ไดก าหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายไวเปนแนวทางในการ ด าเนินงานอยางชัดเจน
ดังท่ีปรากฏอยู ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560-2562  การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียนและทุกฝายใน โรงเรียน มีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผูปกครอง 
ชุมชนและนักเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจ จนท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลมาตรฐานสากล รอบสอง 
ระดับดีเย่ียม  
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4. จุดควรพัฒนา  
 1. โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้มี 
ความหลากหลายและท่ัวถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงรุกให้มากขึ้น 
 2. ในแตละปการศึกษา ฝายบุคลากรมักประสบปญหาครูไปสอบบรรจุเขารับราชการหรือ 
ไปประกอบอาชีพอื่นๆ จึงตองมีการสรางขวัญและก าลังใจ เพื่อการผดุงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
ใหสามารถท างานพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 

 1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนส าคัญซึ่งเปน 

การสรางและพัฒนานักเรียนใหมีผลการเรียนรูท่ีแสดงออกถึง ความรู ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีพัฒนาการในดานการอาน คิดวิเคราะห เขียน สมรรถนะท่ีส าคัญ และคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงคโดยผานการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมอยางหลากหลาย สอดคล้องตาม
ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

 กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ทางโรงเรียนจัด
โครงการ Academic Walk Rally โครงการ Sci Pro พัฒนาผู้เรียนวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมท่ีสอดคล้อง กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาศัพยภาพผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนรูท่ี
ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลายจนสรุปความรูไดดวยตนเองและสามารถน าไปใช
ในสถานการณตางๆ ไดอยางดี โดยด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูท่ีมี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติวิชาของแตละกลุมสาระ
การเรียนรู เชน กระบวนการสืบเสาะหาความรูใหนักเรียนได้ สืบคนเสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบและ 
คนควาดวยวิธีการตาง ๆ จนเกิดความเขาใจ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการไตรตรองซึ่ง 
เนนการพัฒนาทักษะในการคิด วินิจฉัยและไตรตรองกอนท่ีจะตัดสินใจและลงมือ กระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
กระบวนการสรางความตระหนักเนนใหนักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของเนื้อหาสาระ และส่ิงท่ีควรรู
กระบวนการกลุมใหนักเรียนเรียนรูรวมกันและสงเสริมทักษะในการท างานรวมกัน การสอนโดยใชบทบาท
สมมติโดยใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณซึ่งมีความใกลเคียงกับความเปนจริงและแสดงออก ตาม
ความรูสึกนึกคิดของตนและน าเอาการแสดงออกของผูแสดง ท้ังทางดานความรู ความคิด ความรูสึก และ 
พฤติกรรมท่ีสังเกตพบมาเปนขอมูลในการอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู้ เปนตน มีการสงเสริมให
นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
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 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ รวมท้ัง เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกมาให
ความรูกับนักเรียน 

 การตรวจสอบและการประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ เปาหมายส าคัญของการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เพื่อ
น าผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยน าผล
การประเมินไปใช เปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียนโดยตรง
และน าผลไปปรับปรุง แกไขการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมท้ังน าไปใชใน 
การพิจารณาตัดสินความส าเร็จของผูเรียน โดยโรงเรียนไดใหครูด าเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนดังนี้ 

 1. การประเมินระหวางเรียนเปนการประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียน 
วาบรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีครูไดวางแผนไวหรือไม่ โดยในแผนการจัด 
การเรียนรูทุกรายวิชาจะก าหนดสัดสวนคะแนนในแตละหนวย ระบุวิธีการวัดผล เครื่องมือท่ีใชวัด และ
เกณฑการประเมิน โดยมีการประเมินท้ังดานความรู ดานทักษะ ดานคุณลักษณะ และดานสมรรถนะ 
โดยใชเครื่องมือและวิธีการ ประเมิน ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน เช น 
การประเมินดวยการส่ือสาร ไดแก การถาม ตอบระหวางท ากิจกรรมการเรียนการสอบปากเปลา 
เพื่อประเมินความรู ความเขาใจและทัศนคติ การตรวจแบบฝกหัดและการบานพรอมใหขอมูลยอนกลับ
การประเมินจากการปฏิบัติเปนวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมท่ีครูมอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติ 

 2. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความส าเร็จของ 
นักเรียน เมื่อผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่ง โดยมีการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน   และมี
การรายงานผลการเรียนใหกับผูปกครองทราบ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 

 2. ผลการด าเนินงาน   
    จากการท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเน้นนักเรียนเป็นส าคัญมีกระบวน  

การเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ฝึกกระบวนการคิด การศึกษาแหล่ง 
การเรียนรู้ท่ีหลาหลาย จนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จนมีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้  

 

ผลงานดีเด่นในรอบปี 2 6   
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช ่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียนมาตรฐานสากล  
รอบสอง 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสาล 
รอบสอง ระดับดีเย่ียม  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช ่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงอี้ถิง ฟ่าน การแข่งขันโครงงานระดับ

ประถมศึกษา ประเภท Open 
Category : Creative Build 
Competition : offsite ซึ่งส่ง
การแข่งขันประกวดด้านการ
ประดิษฐ์และโครงงาน 
วิทยาศาสตร์นานาชาติในหัวข้อ 
AUTOMATED CLOTHESLINE 
RETRIEVER 

K*BOT ASIA 2017 การแข่งขัน
ประกวดด้านการประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้หัวข้อ INTERNET OF 
THING ณ Hong Kong  
Polytechnic University เขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญยิ่ง 
เด็กหญิงสุธีวรางค์ ปัญญาชาญศลิป์ 
เด็กหญิงสาวิการ หนูแก้ว 
เด็กหญิงพรไพรลิน แม้นเจริญ 
เด็กหญิงญาณิศา รอดเจริญ 

เด็กหญิงพลอยฟ้า แก้วศรีทองธาดา รางวัลท่ีสอง การแข่งขันโครงงาน
ระดับประถมศึกษา ประเภท 
Open Category : Creative Build 
Competition : offsite ซึ่งส่งการ
แข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์
และโครงงานวิทยาศาสตร์
นานาชาติในหัวข้อ AUTOMATED 
PLANT WETERING DEVICE 

K*BOT ASIA 2017 การแข่งขัน
ประกวดด้านการประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้หัวข้อ INTERNET OF THING 
ณ Hong Kong Polytechnic 
University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เด็กหญิงษิรกา ชูชัยวัฒนา 
เด็กหญิงภคอร สาสนรักกิจ 
เด็กหญิงพิชชาภา กิจเชวง 
เด็กหญิงสริยา ยงกฤตมุข 
เด็กหญิงฐปนัท ขนุนนิล 

เด็กหญิงอภิณห์พร  เอียดแก้ว 

รางวัล 3 เหรียญทอง 
- Open FS Gold 
- Artistic FS7 
- Open FS Gold Short 
รางวัล 2 เหรียญเงิน 
- Coup.Spot LE Gold 
- Footwork 7 

เข้าร่วมการแข่งขัน Skate Asia 
2017 ประเทศอินโดนีเซีย 

เด็กหญิงมัชฌิมา ศิวิชัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขัน Talpal International 
Cup Mathematics and Mental 
Arithmetic Competition 2017 

เด็กหญิงพีรานีนน์ สามัคคียกุล 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
ยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย 

การแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 37 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ยิมนาสติกเด็กเล็ก ประจ าปี 

2017 

ณ นครกวางเจา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช ่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงอริสา ปิยมานิต 
รางวัลชนะเลิศ Class E-Girl 
TGA-SINGHA Junior Golf 

Ranking 2017-2018 

Dynasty Golf & Country 
Club 

เด็กหญิงธัญพร  กิจพัฒนาศิลป์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทหญิงคู่ อายุ 12 ปี 

การแข่งขันมิซูโน่ เสนา 
แบดมินตัน แชมเป้ียนชิพ 2017” 
MIZUNO-SENA BADMINTON 

CHAMPIONSHIPS 2017 

เด็กหญิงศรัณย์ภัส งามพยุงพงษ ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดง
ความสามารถเรียนรู้พระราช

นิพนธ์ รัชกาลท่ี 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
วชิราวุธวิทยาลัย 

เด็กหญิงไอศวรรย์   
เสนีย์วงศ์ ณ อุยธยา 

สอบได้คะแนนยอดเย่ียม อันดับท่ี 
๑ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย 
ครั้งท่ี ๒๒ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทรวิวัฒน ์
รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี ๑๔ 

แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งท่ี ๑๔ 

เด็กหญิงวรรณวนัช  ศรีไพบูลย์ 
เด็กหญิงลลนา  เย่ียงยงพันธ์ุ 
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จินตนพันธ์ 
เด็กหญิงพริมาภา  อธีตนันท์ 
เด็กหญิงกุลิสรา  อุ่นถา 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พุลี 
เด็กหญิงอภิชญา  มลิเครือ 
เด็กหญิงณัฐวศา  ศรีไพบูลย์ 
เด็กหญิงณิชนันทน์  คุปตานนท์ 
เด็กหญิงวีร์สุด  เหลืองพูนสิน 
เด็กหญิงสริยา  ยงกฤติมุข 
เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งโรจน์การค้า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันประกวดวงโยธวาทิต
ระดับประถมศึกษา งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 

 

 3. จุดเด่น 
  จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาพบวา โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามี 
องคประกอบครบถวนและสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตอบสนอง 
เปาหมายวิสัยทัศน หรือจุดเนนของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ทองถิ่น มีการสอนสาระทองถิ่นสอดแทรกในรายวิชาตางๆ อยางเหมาะสม  การจัดการเรียนการสอนวิชา 
วิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติสัปดาหละ 1 คาบ และมีการสอน
ภาษาจีน ส าหรับนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เปดโอกาสใหนักเรียน/ผูปกครอง/ชุมชนมี 
สวนรวมในการจัดกิจกรรมและใหความรวมมือเปนอยางดี เชิญผูปกครอง / ชุมชนใหมีสวนรวมในการ 
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบงปนความร ูใหแกนักเรียนในดานตางๆ แกนักเรียน อาทิเชน สอน
วิธีการท าดอกไม้ การท าบัญชีเบ้ืองต้น เป็นต้น และมีการติดตามการใชหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู
โดยใชเอกสารแบบติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรภาคเรียนละ 1 ครั้งและมีการสรุปผลการใช
หลักสูตรเมื่อส้ินภาคเรียน และมีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษาโดยใชผลสรุป 
การติดตามการใชหลักสูตร 
 

 4. จุดควรพัฒนา 
                1. ฝ่ายวิชาการร่วมกับ 8 กลุ่มสาระฯ ควรออกแบบการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม แบบบูรณาการร่วมกัน 
       2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และควรมีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมเพื่อมี
ข้อมูลท่ีสามารถน ามาประเมินผลของการจัดกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 

 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 

 1. กระบวนการพัฒนา  
    การวางแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ก าหนด เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าระดับความส าเร็จ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน จากกฎกระทรวงว่า 2553 
ข้อ 14 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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    โดยโรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการในรูปแบบของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตร ท่ีก าหนดไวซึ่งมีการจัดท าแผนงาน
การประกันคุณภาพภายใน โดยฝายมาตรฐานคุณภาพ งานมาตรฐานคุณภาพ   โดยทางโรงเรียนไดมี 
การแตงต้ังผูท่ีท าหนาท่ีในการตรวจประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนซึ่งเปนตัวแทนของแตละฝาย 
รวมท้ังเชิญผูทรงคุณวุฒิ จากหนวยงานภายนอกท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัดมารวมใน 
การตรวจประกันคุณภาพภายใน  มีการน าผลการตรวจไปใชเพื่อพัฒนางานของแตละฝาย  และจัดท า 
เปนรายงานประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอตนสังกัดและจัดท ารายงานประจ าปเพื่อเผยแพรให
สาธารณชนรับทราบผลการบริหารจัดการของโรงเรียน  

 
 2. ผลการด าเนินงาน  
   โรงเรียนมีการจัดวางระบบประกันคุณภาพภายในท่ีสงผลตอคุณภาพอยางเปน 
รูปธรรมโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 8 ขั้นตอนท่ีปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา 
ป 2560-2562  โดยจัดประชุมคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดน าเสนอผลการ
ด าเนินงานรายงานประจ าปของโรงเรียนในปการศึกษาท่ีผานมา วิเคราะหผลการตรวจประกันคุณภาพ
ภายใน วิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการติดตาม ตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอยาง
สม่ าเสมอ  โดยการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ ภายในปฏิบัติหนาท่ีตรวจติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

 3. จุดเด่น  
 จากการท่ีได้ด าเนินการตรวจประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 เปนการประเมินเพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเพื่อการรายงาน
ประเมินตนเองของโรงเรียน จ านวน 4 มาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินไดระดับคุณภาพดีเยี่ยมท้ัง 4 
มาตรฐาน โดยจัดด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินตามมาตรฐานตามเกณฑ์ 
 

 4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนจัดระบบใหมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกคน 
แตการใหขอมูลยอนกลับในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากการนิเทศการเรียนการสอนคอนขาง 
นอย โดยเฉพาะในสวนของขอเสนอแนะในการสังเกตการสอน ดังนั้น ฝายวิชาการควรแจงส่ิงท่ีควร
พัฒนาและขอเสนอแนะให้ครูผูสอนไดรับทราบเพื่อท่ีจะไดพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอยูในระดับ 4 ดีเย่ียม  จากผลการด าเนินงานตามแผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรมตางๆ สงผลใหโรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตาม 
ท่ีต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน  
 ท้ังนี้โรงเรียนมีการจัดกระบวนการพัฒนานักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเนนนักเรียนเปนส าคัญ เพื่อมุงพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางสมบูรณตามศักยภาพของนักเรียน
ครอบคลุมในทุกๆ ดาน มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาท้ังทางดานรางกาย 
สติปญญา ตลอดจนพัฒนาทักษะท่ีส าคัญตามหลักสูตรและทักษะท่ีจ าเปนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2551 โดยสงเสริมให
นักเรียนไดศึกษาเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและส่ือการสอนท่ีทันสมัย อันจะท าให
นักเรียนมีความรูความเขาใจท่ีคงทนและยังเปนการพัฒนาความสามารถทางดานวิชาการของนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะทอนใหเห็นจากกระบวนการเรียนรูท่ีปรากฏในแผนการจัดการเรียนรูของครู
ทุกกลุมสาระการเรียนรู นอกจากนี้ยังสงเสริม ใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห
การคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถอธิบาย แลกเปล่ียน ความรู ความคิด ความเขาใจ ของตนเองดวย
วิธีการท่ีเหมาะสม พรอมท้ังพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถใน การส่ือสารไมวาจะเปนภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ผานกิจกรรมการเรียนรูและโครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ ซึ่งมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 

 นอกจากการพัฒนานักเรียนดานความสามารถทางดานวิชาการแลว ยังมุงเนนใหนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัย โรงเรียนจึงไดสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม ท้ังในและนอกโรงเรียน โดยปฏิบัติจริงใหเปนรูปธรรมผานกิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นต้น  
ซึ่งเปนการแสดงออกถึง ความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กตัญ  ูตอผูมีพระคุณ เปนผูมี
ความซื่อตรง เรียบงาย ขยันทุมเท มีวินัย ใฝเรียนรู เชิดชูความเปนไทยและเปนบุคคลเพื่อผูอื่น ตลอดจน
มีการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ใหสามารถอยู่รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ด าเนินชีวิต 
อยางเรียบงายพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความต้ังใจ มีความรับผิดชอบและเพียรพยายามเพื่องานส าเร็จ
ตามเปาหมาย มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือผูอื่นและประพฤติตนเปน ประโยชนตอผูอื่น ปฏิบัติตนเปนลูกท่ีดี 
มีความกตัญ  ู รู คุณตอพอแม ผูปกครองและผูมีพระคุณ ปฏิบัติตนเปนนักเรียนท่ีดี มีความรัก  
ความเมตตา ความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือ โดยมีทัศนคติท่ีดีตอคานิยมใน สังคม เชิดชู
ความเปนไทย โดยรวมอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาสตางๆ เพื่อใหเกิด  
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย สามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยัง 
สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มงุมั่นพัฒนาตน เปนผูน า
และผูตามท่ีดีได ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
สามารถปรับตัวอยูใน ครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางมีความสุข ไมเพิกเฉยตอการกระท าท่ีไมถูกตอง  
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รูวิธีปองกันตนเองจากการ ถูกลอลวง การขมเหงรังแกได เสริมสรางทักษะชีวิต ดังปรากฏผลการประเมิน
ในพันธกิจท่ี 1 และ 2  

 โรงเรียนไดด าเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมาโดยการศึกษาขอมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและ  
จัดประชุม ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันก าหนดเปาหมาย  
ปรับวิสัยทัศน ก าหนด พันธกิจ ยุทธศาสตร ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 - 2562 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป แผนงาน โครงการ  กิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพปญหา   
ความตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมท้ังจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีก าหนดไว  
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานของโรงเรียนทุกสัปดาห์  ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จส้ิน
แผนงาน โครงการและกิจกรรม  ดังท่ีปรากฏผลประเมินพันธกิจท่ี 5  ในระดับดีเย่ียม  
 โรงเรียนด าเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนส าคัญ โดยใหนักเรียน
มีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจและ 
ความถนัดเปนรายบุคคลและน าบริบทของชุมชนและทองถิ่นมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน  
มีการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนอยางเปนระบบ ซึ่งเปนการสรางและพัฒนา
นักเรียนใหมีผลการเรียนรู ท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา  
มีพัฒนาการในดานการอาน คิดวิเคราะห เขียน สมรรถนะท่ีส าคัญ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังท่ี
ปรากฏผลประเมินในพันธกิจท่ี 3 และพันธกิจท่ี 4 ในระดับดีเย่ียม   
 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีการด าเนินงานอยางตอเนื่อง ตามท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวง 8 ขอ ไดแก 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  2.จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนท่ีมุงพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3.จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6.จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 7.จัดท า
รายงานประจ าปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อยางตอเนื่อง เปนการตรวจตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยทางโรงเรียนไดมี
การแตงต้ังผูท่ีท าหนาท่ีในการตรวจประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ซึ่งเปนตัวแทนของแตละฝาย 
รวมท้ังเชิญผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานตน สังกัดมารวมใน 
การตรวจประกันคุณภาพภายในและผลการตรวจประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ
ใหทุกฝายรับทราบ เพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนาตามขอเสนอแนะ รวมท้ังน ามาจัดท ารายงานประเมิน
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ตนเอง (SAR) เสนอตอตนสังกัดและจัดท าเปนรายงานประจ าป เพื่อเผยแพรใหสาธารณชน รับทราบผล
การบริหารจัดการของโรงเรียน ดังท่ีปรากฏผลประเมินพันธกิจข้อท่ี 6 ในระดับดีเย่ียม 
  

ส่วนที่ 3 สรปุผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

          นักเรียนมีผลงานความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ สะท้อนความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ มีทักษะการคิด การแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผลงาน 
ตัวอย่างเช่น ใบงาน ผลงาน ช้ินงานทางด้านศิลปะ งานเขียนและการออกแบบทางส่ือเทคโนโลยีต่างๆ 
จากแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพี่สอนน้องโดยการสร้างส่ือ กิจกรรมแข่งขันโปรแกรม 
Paint ผลงานด้านดนตรีจาก Garageband การผสมผสาน iPad ใช้ Application สร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บ่งบอกถึงการใช้ภาษา ทักษะการคิด จึงท าให้ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสากลรอบสอง ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนสู่การแข่งขันภายนอกใน
ระดับประเทศ เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ีสอง การแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา ประเภท 
Open Category : Creative Build Competition : offsite ซึ่งส่งการแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์
และโครงงานวิทยาศาสตร์น านาชาติในหั วข้อ  AUTOMATED CLOTHESLINE RETRIEVER และ 
AUTOMATED PLANT WETERING DEVICE ในงาน K*BOT ASIA 2017 ภายใต้หัวข้อ INTERNET OF 
THING ณ Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งนักเรียนได้น าความรู้ท้ังด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความรู้ทุกด้านสร้างสรรค์
โครงงานสู่ระดับนานาชาติ และรางวัลภายในประเทศ  ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งท่ี 22 
ประจ าปี การศึกษา 2560 บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด นักเรียนสามารถสอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับท่ี 
1 ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 14 เป็นต้น  

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ จนได้รับการยอมรรับจากชุมชนและสังคม โดยดูจาก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง การจัดโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีโรงเรียนก าหนด เช่น 
โครงการฟื้นฟูชีวิตจิตศิษย์พระคริสต์ โครงการร่วมใจในพิธีกรรม โครงการสร้างศิษย์พระคริสต์ เป็นต้น 
และการส่งเสริมนักเรียนตามวัฒนธรรมของสังคม เช่น โครงการเด็กดีมีคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบ
วินัย โครงการวิถีธรรมน าชีวิต โครงการใส่ใจส่ิงแวดล้อม โครงการ ASCS ร่วมใจประหยัดพลังงาน  
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การกล่อมเกลาจิตใจผู้เรียนในรู้ จักการให้  เกื้อกูลต่อผู้อื่น เช่น การท าบุญทุกวันศุกร์ จิตอาสา  
ร่วมกิจกรรมตามเทศกาลส าคัญต่างๆ เป็นต้น  

 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน  
           ผูบริหารใหค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ ท้ังการพัฒนาและการใชหลักสูตร 

มีการจัดการเรียนรูให้สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีพัฒนาดานวิชาการและระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีความเอาใจใส การจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยการสนับสนุนดานอุปกรณและส่ือเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย มีการปรับปรุง พัฒนาหองปฏิบัติการ หองสมุด หองศูนยการเรียนรูตางๆ ภายในโรงเรียน 
ใหทันสมัยเพื่อเสริมศักยภาพของนักเรียน มีการปรับปรุงอาคารเรียนใหแข็งแรงปลอดภัยเพื่อเอื้อตอ 
การเรียนรูของนักเรียน  มีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู การวิจัยของครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
มีการก ากับติดตามโดยน าผลของการประเมิน การจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ไปใชเปนแนวทางใน 
การปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่องตามภารกิจอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลาซึ่งจะเห็นได  
จากการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุงสรางสรรค นักเรียนใหเปนเยาวชนท่ีดีมีคุณธรรม  
มีความเปนผูน าดานวิชาการ บริหารงานบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามท่ีระบุไว ใน
แผนปฏิบัติการประจ าป  

พรอมท้ังมีการส่ือสารใหผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ของโรงเรียนจาก การประชุม  
เว็บไซตของโรงเรียน เฟสบุคของโรงเรียน รายงานประจ าป วารสารของโรงเรียน เปนตน  โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ไดก าหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายไวเปนแนวทางในการ ด าเนินงาน 
อยางชัดเจนดังท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560-2562  การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียนและทุกฝายในโรงเรียน มี 
ความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของ  
ผูปกครอง ชุมชนและนักเรียน สรุปได้ว่าความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.46 

 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
          จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาพบวา โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามี 

องคประกอบครบถวนและสอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตอบสนอง 
เปาหมายวิสัยทัศน หรือจุดเนนของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ทองถิ่น การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ
สัปดาหละ 1 คาบ และมีการสอนภาษาจีน ส าหรับนักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เปด 
โอกาสใหนักเรียน/ผูปกครอง/ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและใหความรวมมือเปนอยางดี เชิญ 
ผูปกครอง / ชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบงปนความร ูใหแกนักเรียนใน 
ดานตางๆ แกนักเรียน อาทิเชน สอนวิธีการท าดอกไม้ การท าบัญชีเบื้องต้น เป็นต้น และมีการติดตาม 
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การใชหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยใชเอกสารแบบติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
ภาคเรียนละ 1 ครั้งและมีการสรุปผลการใชหลักสูตรเมื่อส้ินภาคเรียนและมีการทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษาทุกปการศึกษาโดยใชผลสรุปการติดตามการใชหลักสูตร 

 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
           จากการท่ีได้ด าเนินการตรวจประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 เปนการประเมินเพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเพื่อการ
รายงานประเมินตนเองของโรงเรียน จ านวน 4 มาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินไดระดับคุณภาพดีเย่ียมท้ัง 4 
มาตรฐาน โดยจัดด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินตามมาตรฐานตามเกณฑ์ 

 

จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          1. ฝ่ายวิชาการร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้

ผู้เรียนตระหนักในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเป็น
ปกติวิสัย 

          2. ครูควรสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครูให้การสนับสนุน ส่งเสริม
ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอกให้มากขึ้น 

          3. โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นทักษะการคิดอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิด ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบและมีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผู้เรียน เพื่ อประเมินความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน อย่าง
ต่อเนื่อง  

             4. ฝ่ายวิชาการและหัวหน้างานวัดผล ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรน าผล
การทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน แยกตามเนื้อหาสาระ เพื่อแจ้งให้ครูผู้สอนได้
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือน าแบบทดสอบมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาผลการทดสอบและผลสัมฤทธิ์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 
                      1. โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้มี
ความหลากหลายและท่ัวถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงรุกให้มากขึ้น 
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                   2. ในแตละปการศึกษา ฝายบุคลากรมักประสบปญหาครูไปสอบบรรจุเขารับราชการ
หรือไปประกอบอาชีพอื่น จึงตองมีการสรางขวัญและก าลังใจเพื่อการผดุงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
ใหสามารถท างานพัฒนา โรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
          1. ฝ่ายวิชาการร่วมกับ 8 กลุ่มสาระฯ ควรออกแบบการเรียนรู้ กระบวนการเรียน 

การสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม แบบบูรณาการร่วมกัน 

            2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และควรมีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมเพื่อ  
มีข้อมูลท่ีสามารถน ามาประเมินผลของการจัดกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
          โรงเรียนจัดระบบใหมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
ทุกคน แตการใหขอมูลยอนกลับในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากการนิเทศการเรียนการสอน 
คอนขางนอย โดยเฉพาะในสวนของขอเสนอแนะในการสังเกตการสอน ดังนั้น ฝายวิชาการควรแจง 
ส่ิงท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะให้ครูผูสอนไดรับทราบเพื่อท่ีจะไดพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการรอบด้านเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3. การพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ โดยเขารับ 
การอบรม ตรงตามความตองการในการพัฒนาและสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาท่ีสอน จุดมุ่งหมายส าคัญคือ 
การพัฒนาผู้เรียน 
 

ความต้องการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนในแตละชวงวัย 
 2. การยกระดับครูและนักเรียน ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 
  1.  นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน ์ ผู้อ านวยการ 

 2.   นายวีระพงศ์  สุขสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการ 

  3.   นางสาวอารีญา       เช่ียวจอหอ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

  4.   นางอัญชัญ  ยุ่นประยงค์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

  5.   นางสาวนีรนุช         เหลือลมัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

  6.   นายก าธร     จรูญเลิศกิจจา         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

  7.   นางเพชรรัตน์   รงควงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 

  8.   นางกิตศิรณัฏฐ์  เชียงแรง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

  9.   นางสาวสิริวรรณ  ฉันทนะสานนท์ หัวหน้างานปกครอง 

  10.  นางสาวสงกรานต์    แสนเกียง หัวหน้างานวัดผล 
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ภาคผนวก 
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Best Practice 

Assumption Convent SilomSchool :ascs 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม:รู้กว้าง ใจกว้าง 
 

1. ความเป็นมาของ BEST PRACTICE  

1.1 สภาพท่ัวไป 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นโรงเรียนท่ีแยกแผนกประถมศึกษา ออกจากโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ 12 
พฤษภาคม 2538 เปิดสอนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเนื้อท่ีท้ังหมด
เพียง1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ประกอบด้วยอาคาร 2 หลังมีประวัติความเป็นมาสมัยท่ียังเป็นโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการเรียนการสอนท้ังประถมและมัธยมดังนี้ 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นโรงเรียนแห่งแรกท่ีด าเนินการสอนตามจิตตารมณ์ของคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ก่อต้ังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสังฆราช
หลุยส์เวย์ เป็นมุขนายกสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ในสมัยนั้น ได้แต่งต้ังให้บาทหลวงเอมิล กอลอมเบต์  
ด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนหญิงขึ้นในบริเวณพื้นท่ีหน้าอาสนวิหาร โดยมีแมร์แซงต์ เซเวียร์เป็นอธิการิ ณี
ท่านแรก และมีนักเรียน  รุ่นแรก 37 คน  ครูฆราวาส 2-3 ท่าน  มีภคินี 4 ท่าน  ระยะแรก ๆ เน้นหนักใน
ด้านการสอนภาษาต่างประเทศ  มีธิดาของชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย สมัครเข้าเรียนเป็น
จ านวนมาก ภาษาท่ีสอนมี ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส และไทย  โดยจะเรียนวันละ 1 
ช่ัวโมง  นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว  เด็กทุกคนต้องได้รับการอบรมเรื่องจริยธรรม และด้านสังคม
สงเคราะห์ซ่ึงเป็นกิจกรรมพิเศษที่ยังรักษาไว้จนปัจจุบัน 

 ในปี พ.ศ. 2461 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นท่ียอมรับเพราะมีระบบการเรียนท่ีมี
ประ สิทธิภาพ จึงได้ รับอนุญ าตจดทะ เบี ยน เป็น โรงเรียน ราษฎร์ขึ้ นกั บกระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) และในปี พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะโรงเรียนเทียบเท่า
โรงเรียนรัฐบาล ในแต่ละปีมีจ านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จนท าให้สถานท่ีคับแคบ  ไม่สามารถสนองความ
ต้องการของผู้ปกครองในชุมชนได้ คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จึงได้รับซื้อกิจการโรงเรียนผดุงดรุณี 
รับโอนครูและนักเรียน ในปีพ.ศ. 2538 จึงได้แยกฝ่ายประถมศึกษาไปอยู่ ท่ีเลขท่ี 8 ถนนประมวญแขวง 
สีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานครและได้เปล่ียนเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม” จนถึง
ปัจจุบันนี้ 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดการศึกษาตามจิตตารมณ์และงานของคณะภคินีเซนต์ปอล 
เดอ ชาร์ตร ซึ่งด าเนินการตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญเปาโล กล่าวคือมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง 
แสดงออกด้วยความรักอย่างลึกซึ้งในองค์พระคริสต์ ใส่ใจอย่างร้อนรนในพระวรสารของพระองค์คณะ
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เซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รับการก าหนดให้อุทิศชีวิตเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย 
และคนยากไร้ ท้ังนี้ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อความสุภาพถ่อมตน และความราบเรียบ อันเป็นรากฐานด้ังเดิม
ของคณะฯ ยึดมั่นในจิตตารมณ์ของท่านนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ภายใต้ข้อความจากจดหมายของท่านท่ี
ย้ าเตือนเสมอว่า"จงเป็นทุกอย่าง ส าหรับทุกคน"(BE ALL TO ALL)  

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมหล่อหลอมนักเรียนด้วยเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “รู้กว้าง   

ใจกว้าง”(Boundless Knowledge,Generous Mind) หมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ ท่ีหลากหลาย  
รู้เขา รู้เรา รู้ลึกและรู้จริง เป็นผู้ท่ีมีจิตใจกว้างขวาง มีจิตสาธารณะ รักและแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือต่อ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ   

 
 .2 สภาพปัญหา 

 เมื่อสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็กในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมแบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเช่ือ และเทคโนโลยีท่ีผุดเกิดขึ้น
ใหม่ๆตามยุคสมัย เด็กและครอบครัวจ าเป็นต้องข้ามผ่านวันเวลาท่ีผันเปล่ียน และยืนหยัดอยู่ให้ได้ใน
สังคมสมัยใหม่ โรงเรียนจึงเป็นสถานท่ีบ่มเพาะคุณลักษณะท่ีพึงมีอย่างเหมาะสม ให้กับทรัพยากรมนุษย์ 
โดยเฉพาะนักเรียนในวันนี้และอนาคตข้างหน้า ให้สมบูรณ์แบบอย่างเต็มก าลัง 

 การเรียนรู้ปัจจุบันไม่อาจจ าแนก แยกส่วนการเรียนออกเป็นส่วนๆ ระหว่างความรู้กับคุณธรรม 
ซึ่งมีค ากล่าวท่ีว่า “คุณธรรมน าความรู้” การสร้างความรู้คุ่คุณธรรมเป็นประเด็นท่ีถูกหยิบยกขึ้นมาถก
แถลงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เพราะดูจะเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะมาเป็นตัวช่วยในการก าหนด
พฤติกรรมให้คนในสังคมไทยได้ส านึกในความเป็นไทย, ส านึกต่อประเทศ และสังคม นอกเหนือกจากการ
เป็นเพียงแค่ “คนเก่ง” แล้วต้องเป็น “คนดี” อันนับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี “ต้นเหตุ” เป็นการ 
“ป้องกัน” อย่างแท้จริง แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
สงบสุขได้นั้น   จึงเกิดแนวคิดว่าจะต้องพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงควบคู่กับการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง
มั่นคง  ไม่หวั่นไหว พร้อมท้ังพัฒนาสมองให้มีวิชาความรู้มีสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงามจึง
จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สภาพปัญหาในปัจจุบัน   ไม่ใช่เกิดในเมืองไทยเท่านั้นในต่างประเทศ  
ก็ประสบปัญหาการมีแต่คนเก่งแต่ขาดคนดีด้วยกันท้ังส้ิน   โดยมีพื้นฐานปัญหาคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาด้าน  เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  ศาสนา  และปัญหาโรคภัย  ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เราจะเห็นได้
ว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ จากภัยธรรมชาติ โดยประเด็นปัญหาท่ีส าคัญสรุปได้เป็น 2  
ประเด็น คือ 

          1.ปัญหาทางกายภาพหรือปัญหาภายนอก   เช่นปัญหาขาดปัจจัยส่ี  หรือปัญ หาท่ีเกี่ยวกับ
ร่างกายของเราเองหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและส่ิงอื่น 
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          2. ปัญหาภายในหรือปัญหาทางด้านจิตใจ   เป็นปัญหาท่ีท าให้จิตใจเป็นทุกข์วิตกกังวลเศร้าโศรก
เสียใจหรือปัญหาเกิดจากจิตใจท่ีคิดผิดและปัญหาสมองท่ีเกิดจากความรู้ผิด เห็นผิด 

 ดังนั้น การพัฒนาให้คนเป็นมนุษย์ท้ังกายและใจได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปลูกฝัง
ต้ังแต่เด็ก ให้มีการพัฒนาชีวิตในทางท่ีดีเป็นคนดี ความรู้ดี ประพฤติดี มีคุณธรรมท่ีดี ท าให้โรงเรียนจัด
โครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้รู้กว้าง ใจกว้าง เป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไป 

 

 .3 ลักษณะส าคัญของ BEST PRACTICE 
 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นผู้ รู้กว้าง ใจกว้าง โดยหล่อหลอม
นักเรียนดังนี้ 

“รู้กว้าง” (Boundless Knowledge) ความสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง (facts) ความจริง
(truth) กฎเกณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ และรวบรวมสะสมไว้จากมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งท าให้มีความ
หลากหลายของความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษา รายงาน ประสบการณ์ทางธรรมชาติ (natural setting) การ
เรียนรู้ในสังคม (society setting) หรือจากการเรียนการสอน (formal instructional setting) 

“ใจกว้าง”(Generous Mind) ความสามารถในการน าคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอัน 
พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในเรื่อง ความรัก  (love) ความเมตตา (charity) 
โดยใช้หลักคิดจากค่านิยมของพระวรสาร (Gospel Values) ซึ่งเป็นคุณค่าท่ีพระเยซูเจ้าทรงส่ังสอนและ
เจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บรรดาสานุศิษย์และประชาชน ท้ังนี้ยังรวมถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การ
เสียสละ ความมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีจิตสาธารณะและมีความเป็นประชาธิปไตย เป็นการ
ยอมรับการมีอยู่ของบุคคลอื่นในสังคมและมีความรับผิดชอบต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ท่ียากจน 

การหล่อหลอมนักเรียนด้วยเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “รู้กว้าง  ใจกว้าง” (Boundless 
Knowledge,Generous Mind) หมายถึง การเป็น ผู้มีความรู้ ท่ีหลากหลายของความรู้ ท่ี เกิดจาก
การศึกษาและสามารถน าคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักและเมตตา เป็นผู้ท่ีมีจิตใจกว้างขวาง มีจิต
สาธารณะ รักและแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้น เอกลักษณ์ของ

โรงเรียน “รู้กว้าง ใจกว้าง” (Boundless Knowledge,Generous Mind) จึงเป็นลักษณะส าคัญท่ี
แสดงออกและสอดคล้องกับค าสอนท่ีส าคัญของนักบุญเปาโล "จงเป็นทุกอย่าง ส าหรับทุกคน"(BE ALL 
TO ALL) 
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2. วิธีการหล่อหลอมนักเรียน“รู้กว้าง ใจกว้าง”(Boundless Knowledge,Generous Mind) 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2560-2562 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อก าหนดทิศทาง และเล็งผลไปถึงนักเรียนให้มีคุณภาพ คือ เป็นผู้  
“รู้กว้าง ใจกว้าง”โดยก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)ดังนี้ 

  

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนานักเรียนและ

บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณค่าพระวรสาร  เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้า

ทางความคิด ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

 

การหล่อหลอมนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม (Assumption Convent Silom 

School : ASCS ด้ ว ย เอ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  “ รู้ ก ว้ า ง  ใ จ ก ว้ า ง ” (Boundless 
Knowledge,Generous Mind) ให้เป็นผู้มีความรู้หลากหลายของความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษา เป็น
นักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรักและเมตตา เป็นผู้ท่ีมีจิตใจกว้างขวาง มีจิตสาธารณะ รักและ
แบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ดังนี้ 

A (Accomplished) เป็นผู้รอบรู้ มีความเป็นกุลสตรี 

S (Simplicity) ด าเนินชีวิตเรียบง่าย ร่าเริง 

C (Courage) รักการเรียนรู้ ค้นพบ และพัฒนาศักยภาพของตน 

S (Sharing) มีจิตสาธารณะ รักและแบ่งปัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  หน้า 80 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

3. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
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ด้วยทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เขตบางรัก  ด าเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพ ตามเลขท่ี ศธ ๐๒๑๑.๖/๒๙๑๗ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น  

โรงเรียนขอน าเสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในรอบปี
การศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามเอกสารแนว
ทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ ให้ใช้กับ
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 จึงเรียนมาให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม พิจารณาลงนามร่วมกัน  
ในการให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) และการก าหนดค่าเป้าหมาย 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีมติเป็นเอกฉันท์ต่อเอกสารฉบับนี้ ได้ลงนามร่วมกันไว้เป็น
หลักฐาน 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

 
ค าสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีต้นสังกัด

ขึ้นทะเบียนไว้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

นั้น 

เพื่อให้การด าเนินงานติดตามประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรง
ตามวัตถุประสงค์  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้   

 
 ๑. นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน ์ ผู้รับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสมศรี  พันวิลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก กรรมการ 
๓. นายวีระพงศ์  สุขสวัสด์ิ ฝ่ายบริหารการจัดการ กรรมการ 
๔. นางสาวอารีญา เช่ียวจอหอ ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๕. นางสาวนีรนุช  เหลือลมัย ฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๖. นางอัญชัญ  ยุ่นประยงค์ ฝ่ายบุคลากร  กรรมการ 
๗. นายก าธร  จรูญเลิศกิจจา ฝ่ายทรัพยากรฯ  กรรมการ 
๘. นางสาวสงกรานต์ แสนเกียง หัวหน้างานวัดผลฯ กรรมการ 
๙. นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท์ หัวหน้างานปกครอง กรรมการ 
๑๐. นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง ฝ่ายมาตรฐาน  กรรมการและเลขานุการ 
 
ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ี
ดังต่อไปนี ้

 ๑. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  ๘ ประการ  คือ 

  ๑.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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 ๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

 ๑.๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
 ๑.๔ ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๑.๕ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ๑.๖ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๑.๗ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
 ๑.๘ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓. ตรวจ ติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) โรงเรียนตามมาตรฐาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เสร็จส้ินภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 ๕. น าเสนอรายงานการประเมินต่อคณะผู้บริหารและกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
 ๖. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองแก่ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และชุมชน) 
 ๗. ผลการประเมินตนเองมาวางแผนพัฒนาแก้ไขในระดับแผนงานของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในปีการศึกษาต่อไป 

      ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี
ดังกล่าว ข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ 
                                     
             ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม .พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
                                                      
                                                                         (นางสาวกมลวรรณ  เภกะนันทน์) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม พุทธศักราช 2560 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 130 130 130 130 130 130 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา พิธีกรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตใน

สังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

(120) 
40 
 

100 

(120) 
40 
 

100 

(120) 
40 
 

100 

(120) 
40 
 

100 

(120) 
40 
 

100 

(120) 
40 
 

100 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 100 100 100 100 100 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 100 100 100 130 130 130 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 1,010 1,010 1,010 1,000 1,000 1,000 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว 
- เนตรนารี 
- ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
- กิจกรรม Active Learning 

(140) 
40 
40 
30 
10 
20 

(140) 
40 
40 
30 
10 
20 

(140) 
40 
40 
30 
10 
20 

(140) 
40 
40 
30 
10 
20 

(140) 
40 
40 
30 
10 
20 

(140) 
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20 

 รายวิชาเพิ่มเติม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
- คริสตศาสตร์ 
- หน้าที่พลเมือง 
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40 
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40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,390 1,390 1,390 1,380 1,380 1,380 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน ราวิชา/กิจกรรม 
เพิ่มเติมตามจุดเน้นของโรงเรียน และกิจกรรมพฒันาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 

 รายวิชาพื้นฐาน (1,010) 
ท 11101 ภาษาไทย 1 200 
ค 11101 คณิตศาสตร์ 1 200 
ว 11101 วิทยาศาสตร์ 1 130 
ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 80 
ส 11102 ประวัติศาสตร์ 1 40 
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 80 
ศ 11101 ศิลปะ 1 100 
ง 11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 80 
อ 11101 ภาษาอังกฤษ 1 100 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (240) 
อ 11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 100 
จ 11201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 60 
ส 11201 คริสตศาสตร์ 1 40 
ส 11202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (140) 
 แนะแนว 1 40 
 เนตรนารี 1 30 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 
 กิจกรรม Active Learning 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,390 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
 รายวิชาพื้นฐาน (1,010) 

ท 12101 ภาษาไทย 2 200 
ค 12101 คณิตศาสตร์ 2 200 
ว 12101 วิทยาศาสตร์ 2 130 
ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 80 
ส 12102 ประวัติศาสตร์ 2 40 
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 
ศ 12101 ศิลปะ 2 100 
ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 80 
อ 12101 ภาษาอังกฤษ 2 100 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (240) 
อ 12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 100 
จ 12201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 60 
ส 12201 คริสตศาสตร์ 1 40 
ส 12202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (140) 
 แนะแนว 1 40 
 เนตรนารี 1 30 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 
 กิจกรรม Active Learning 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,390 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
 รายวิชาพื้นฐาน (1,010) 

ท 13101 ภาษาไทย 3 200 
ค 13101 คณิตศาสตร์ 3 200 
ว 13101 วิทยาศาสตร์ 3 130 
ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 80 
ส 13102 ประวัติศาสตร์ 3 40 
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 80 
ศ 13101 ศิลปะ 3 100 
ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 80 
อ 13101 ภาษาอังกฤษ 3 100 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (240) 
อ 13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 100 
จ 13201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 60 
ส 13201 คริสตศาสตร์ 1 40 
ส 13202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (140) 
 แนะแนว 1 40 
 เนตรนารี 1 30 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 
 กิจกรรม Active Learning 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,390 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
 รายวิชาพื้นฐาน (1,000) 

ท 14101 ภาษาไทย 4 160 
ค 14101 คณิตศาสตร์ 4 160 
ว 14101 วิทยาศาสตร์ 4 130 
ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 80 
ส 14102 ประวัติศาสตร์ 4 40 
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 80 
ศ 14101 ศิลปะ 4 100 
ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 80 
อ 14101 ภาษาอังกฤษ 4 130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (240) 
อ 14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 100 
จ 14201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 60 
ส 14201 คริสตศาสตร์ 1 40 
ส 14202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (140) 
 แนะแนว 1 40 
 เนตรนารี 1 30 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 
 กิจกรรม Active Learning 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
 รายวิชาพื้นฐาน (1,000) 

ท 15101 ภาษาไทย 5 160 
ค 15101 คณิตศาสตร์ 5 160 
ว 15101 วิทยาศาสตร์ 5 130 
ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 80 
ส 15102 ประวัติศาสตร์ 5 40 
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 80 
ศ 15101 ศิลปะ 5 100 
ง 15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 80 
อ 15101 ภาษาอังกฤษ 5 130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (240) 
อ 15201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 100 
จ 15201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 60 
ส 15201 คริสตศาสตร์ 1 40 
ส 15202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (140) 
 แนะแนว 1 40 
 เนตรนารี 1 30 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 
 กิจกรรม Active Learning 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป)ี 
 รายวิชาพื้นฐาน (1,000) 

ท 16101 ภาษาไทย 6 160 
ค 16101 คณิตศาสตร์ 6 160 
ว 16101 วิทยาศาสตร์ 6 130 
ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 80 
ส 16102 ประวัติศาสตร์ 6 40 
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 80 
ศ 16101 ศิลปะ 6 100 
ง 16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 80 
อ 16101 ภาษาอังกฤษ 6 130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเน้น (240) 
อ 16201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 100 
จ 16201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 60 
ส 16201 คริสตศาสตร์ 1 40 
ส 16202 หน้าท่ีพลเมือง 1 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (140) 
 แนะแนว 1 40 
 เนตรนารี 1 30 
 ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 1 40 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 10 
 กิจกรรม Active Learning 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

ตารางแสดงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
ปีการศึกษา 2560 และไปศึกษาต่อท่ีอ่ืน 

 

ล าดับที่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 

1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 180 

2 โรงเรียนสตรีวิทยา 29 

3 โรงเรียนศึกษานาร ี 19 

4 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 10 

5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 9 

6 โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม 7 

7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 4 

8 โรงเรียนสายปัญญา 2 

9 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 

10 โรงเรียนปัญญารัตน ์ 2 

11 โรงเรียนสายน้ าผ้ึง 2 

12 โรงเรียนหอวงั 1 

13 โรงเรียนศรีสุริโยทัย 1 

14 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 1 

15 โรงเรียนโยธนิบูรณะ 1 

16 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 

17 โรงเรียนสุคนธีระวิทย์ 1 

  รวม 272 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียน ผู้ปกครอง/ชุมชน ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2560 
เกณฑ์การประเมิน  4  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับดีมาก  
เกณฑ์การประเมิน  3  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับดี  
เกณฑ์การประเมิน  2  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับพอใช้  
เกณฑ์การประเมิน  1  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับต้อง
ปรับปรุง 

ล าดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1 ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารด้านต่างๆ ของทาง

โรงเรียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จดหมายแจ้งเรื่อง
ต่าง ๆ ตามสถานการณ์ จากวารสารโรงเรียน ปฏิทิน
โรงเรียน รายงานประจ าปี 

48.77 47.53 3.09 0.00 

2 โรงเรียนได้จัดบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ให้กับนักเรียน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจ
คุณภาพอาหารและน ้า 

38.27 51.85 9.26 0.00 

3 การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน และยึด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

33.33 56.79 8.02 1.85 

4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การท าแบบฝึกหัด การรายงาน การจัดท า
โครงงาน เป็นต้น 

47.59 43.21 7.41 1.23 

5 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน 
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และจัด
กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานท่ี 

43.21 46.30 9.26 0.62 

 

 



รายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560  หน้า 96 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 8 ถ.ประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.02-236-4330 

ล าดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
6 ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรยีนได้

อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง และครอบคลุมการพัฒนา
ของนักเรียนในทุกด้าน 

29.01 54.32 14.20 1.85 

7 ในการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชามีการปลูกฝังและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น 
(แบ่งปันช่วยเหลือผู้ไร้ยาก) ความซื่อตรง ขยันทุ่มเท 
เป็นต้น 

52.47 40.12 6.79 0.00 

8 โรงเรียนสนับสนุนใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
ได้แก่ ทัศนศึกษาเชิง 
บูรณาการ กีฬาสี การแข่งขันทางด้านวิชาการต่างๆ และ
การแข่งขันอื่นๆ กับหน่วยงานต่างๆ 

48.77 41.98 8.02 0.62 

9 ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในกจิกรรมธนาคารคุณธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียน เชน่ การลงชื่อ
รับรองในสมุดธนาคารคุณธรรม สง่เสริมให้นักเรียนท า
ความดี 

29.63 52.47 16.05 1.23 

10 กฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัยต่างๆ พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  

64.20 32.72 2.74 0.00 

11 การจัดกิจกรรมเนตรนารีพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์เพิ่มเติม ส่งเสริมความรับผิดชอบ สร้าง
ความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีและมีระเบียบวินัย เช่น 
กิจกรรมเนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารี  

56.17 42.59 0.62 0.00 

12 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์มีส่วนช่วยพัฒนาให้นักเรียน
รู้จักช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล และเด็กในชุมชน
แออัด 

45.06 47.53 6.79 0.00 

13 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับทาง
โรงเรียน เช่น ผู้ปกครองอาสาการจัดกิจกรรม กิจกรรม
วันวิชาการ การเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน 

43.21 48.15 7.41 0.62 
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ล าดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
14 โรงเรียนให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนในด้านการศึกษา 

การงานอาชีพ 
22.22 62.35 14.81 0.00 

15 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน
หลากหลายชนิดครอบคลุมกิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี 
กีฬา งานฝีมือฯลฯ 

39.51 53.09 6.17 0.62 

16 โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมสวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู ้

35.80 50.00 12.96 0.62 

17 โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้โปรเจคเตอร์ การใช้ 
Apple TV 

51.85 41.36 4.94 1.23 

18 ครูมีความรู้ ความสามารถในการสอนและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียน 

42.59 49.38 6.17 1.85 

19 ครูติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียน ด้านความประพฤติและ
วินัยอย่างสม ่าเสมอ 

41.36 49.38 7.41 1.23 

20 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ปกครองและครู เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ เช่น การประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน
และผู้ปกครองเครือข่าย 

38.27 52.47 8.02 0.62 

 เฉลี่ย 42.56 48.18 8.01 0.71 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน 

ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2560 
เกณฑ์การประเมิน  4  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับดีมาก  
เกณฑ์การประเมิน  3  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับดี  
เกณฑ์การประเมิน  2  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับพอใช้  
เกณฑ์การประเมิน  1  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับต้องปรบัปรุง 

ล าดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1 ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสารด้านต่างๆ ของทาง

โรงเรียนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จดหมายแจ้งเรื่อง
ต่าง ๆ ตามสถานการณ์ จากวารสารโรงเรียน ปฏิทิน
โรงเรียน รายงานประจ าปี 

51.88 38.13 8.13 0.63 

2 โรงเรียนได้จัดบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ให้กับนักเรียน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจ
คุณภาพอาหารและน ้า 

36.25 54.38 8.13 0.00 

3 การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน และยึด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

30.00 55.63 11.88 1.25 

4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้น
การฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ตามศักยภาพของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การท า
แบบฝึกหัด การรายงาน การจัดท าโครงงาน เป็นต้น 

46.88 38.75 11.25 2.50 

5 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน 
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และจัด
กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานท่ี 

36.25 51.88 10.00 0.63 

6 ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรยีนได้
อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง และครอบคลุมการพัฒนา
ของนักเรียนในทุกด้าน 

34.38 45.63 16.88 1.88 
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ล าดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
7 ในการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชามีการปลูกฝังและ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น 
(แบ่งปันช่วยเหลือผู้ไร้ยาก) ความซื่อตรง ขยันทุ่มเท 
เป็นต้น 

45.63 45.00 7.50 0.63 

8 โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ ทัศนศึกษาเชิง 
บูรณาการ กีฬาสี การแข่งขันทางด้านวิชาการต่างๆ 
และการแข่งขันอื่นๆ กับหน่วยงานต่างๆ 

51.25 40.00 7.50 0.00 

9 ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในกจิกรรมธนาคารคุณธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียน เชน่ การลงชื่อ
รับรองในสมุดธนาคารคุณธรรม สง่เสริมให้นักเรียนท า
ความดี 

33.13 48.75 14.38 2.50 

10 กฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัยต่างๆ พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  

60.00 34.38 3.75 0.00 

11 การจัดกิจกรรมเนตรนารีพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์เพิ่มเติม ส่งเสริมความรับผิดชอบ สร้าง
ความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีและมีระเบียบวินัย เช่น 
กิจกรรมเนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารี  

54.38 38.13 5.63 0.00 

12 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์มีส่วนช่วยพัฒนาให้นักเรียน
รู้จักช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล และเด็กในชุมชน
แออัด 

41.88 41.88 14.38 0.00 

13 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับทาง
โรงเรียน เช่น ผู้ปกครองอาสา  
การจัดกิจกรรม กิจกรรมวันวิชาการ การเป็นวิทยากรให้
ความรู้กับนักเรียน 

45.00 41.88 9.38 1.25 
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ล าดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
14 โรงเรียนให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนในด้านการศึกษา 

การงานอาชีพ 
30.63 43.75 22.50 1.25 

15 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัดความสนใจของผู้เรียน
หลากหลายชนิดครอบคลุมกิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี 
กีฬา งานฝีมือฯลฯ 

30.63 43.75 22.50 1.25 

16 โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมสวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู ้

32.50 52.50 12.50 0.63 

17 โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้โปรเจคเตอร์ การใช้ 
Apple TV 

44.38 43.13 8.13 2.50 

18 ครูมีความรู้ ความสามารถในการสอนและถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียน 

40.63 42.50 13.13 1.88 

19 ครูติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียน ด้านความประพฤติและ
วินัยอย่างสม ่าเสมอ 

39.38 48.13 8.75 1.88 

20 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ปกครองและครู เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ เช่น การประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน
และผู้ปกครองเครือข่าย 

38.13 41.25 15.63 3.13 

 เฉลี่ย 41.16 44.47 11.60 1.19 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2560 
เกณฑ์การประเมิน  4  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับดีมาก  
เกณฑ์การประเมิน  3  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับดี  
เกณฑ์การประเมิน  2  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับพอใช้  
เกณฑ์การประเมิน  1  หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโรงเรียนในระดับต้องปรบัปรุง 

ล าดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1 นักเรียนได้รับทราบข่าวสารด้านต่างๆ ของทางโรงเรียน

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จดหมายแจ้งเรื่องต่าง ๆ 
ตามสถานการณ์ จากวารสารโรงเรียน ปฏิทินโรงเรียน 
รายงานประจ าปี 

54.22 44.51 0.61 1.22 

2 โรงเรียนได้จัดบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ให้กับนักเรียน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจ
คุณภาพอาหารและน ้า 

50.00 45.12 5.49 0.00 

3 การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของชุมชน และยึด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

44.51 50.61 4.88 0.61 

4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้น
การฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ตามศักยภาพของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การท า
แบบฝึกหัด การรายงาน การจัดท าโครงงาน เป็นต้น 

47.56 48.17 3.66 1.22 

5 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน 
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และจัด
กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานท่ี 

38.41 56.71 5.49 0.00 

6 ครูสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรยีนได้
อย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง และครอบคลุมการพัฒนา
ของนักเรียนในทุกด้าน 

48.78 44.51 6.71 0.61 
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ล าดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
7 ในการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชามีการปลูกฝังและ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น 
(แบ่งปันช่วยเหลือผู้ไร้ยาก) ความซื่อตรง ขยันทุ่มเท 
เป็นต้น 

58.54 37.20 4.27 0.61 

8 โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ ทัศนศึกษาเชิง 
บูรณาการ กีฬาสี การแข่งขันทางด้านวิชาการต่างๆ 
และการแข่งขันอื่นๆ กับหน่วยงานต่างๆ 

63.41 32.93 4.27 0.00 

9 นักเรียนมสี่วนร่วมในกจิกรรมธนาคารคุณธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียน เชน่ การลงชื่อ
รับรองในสมุดธนาคารคุณธรรม สง่เสริมให้นักเรียนท า
ความดี 

37.80 46.95 14.02 1.22 

10 กฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัยต่างๆ พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  

51.83 44.51 3.66 0.61 

11 การจัดกิจกรรมเนตรนารีพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์เพิ่มเติม ส่งเสริมความรับผิดชอบ สร้าง
ความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีและมีระเบียบวินัย เช่น 
กิจกรรมเนตรนารี การอยู่ค่ายพักแรมของเนตรนารี  

49.39 45.12 4.88 0.61 

12 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์มีส่วนช่วยพัฒนาให้นักเรียน
รู้จักช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล และเด็กใน 
ชุมชนแออัด 

50.00 46.95 3.66 0.00 

13 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับทาง
โรงเรียน เช่น ผู้ปกครองอาสา  
การจัดกิจกรรม กิจกรรมวันวิชาการ การเป็นวิทยากรให้
ความรู้กับนักเรียน 

61.59 37.76 4.27 0.00 
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ล าดับ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
14 โรงเรียนให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนในด้าน

การศึกษา การงานอาชีพ 
46.95 43.29 8.54 1.00 

15 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัดความ
สนใจของผู้เรียนหลากหลายชนิด ครอบคลุม 
กิจกรรมด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา งานฝีมือ
ฯลฯ 

56.10 39.02 4.27 0.61 

16 โรงเรียนมีส่ิงแวดล้อมสวยงาม สะอาด และมี
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

40.85 47.56 12.80 0.00 

17 โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม เช่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
การใช้โปรเจคเตอร์ การใช้ Apple TV 

56.71 40.24 3.66 0.61 

18 ครูมีความรู้ ความสามารถในการสอนและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 

55.49 39.02 5.49 0.61 

19 ครูติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียน ด้านความ
ประพฤติและวินัยอย่างสม ่าเสมอ 

53.66 38.41 7.93 0.61 

20 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและครู เพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เช่น การ
ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนและ
ผู้ปกครองเครือข่าย 

49.39 43.90 4.88 2.44 

 เฉลี่ย 50.76 43.62 5.67 0.63 
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เร่ือง การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

  
 จากการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต ์สีลม สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทางคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาไดพ้จิการณารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2560 แลว้ 
 เห็นชอบผลการประเมินจากการด าเนินงานตลอดปีการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ดงัปรากฎในรายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2560 

 
 

ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561  
 

 
                     ลงช่ือ        
 
 
          ............................................................... 
               (นางสาวกมลวรรณ เภกะนนัทน์) 

                                                             ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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รายงานประเมินตนเองตามมาตร านการศึกษาขั้นพ ้น าน 
ปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 
 

เลขที่  8  ถนนประมวญ แขวงสีลม   เขตบางรัก  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตั้งอยู่ในเขตพ ้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
รหัสสถานศึกษา 10100058 

 
 
 
 

สังกัดเขตพ น้ านการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ค าน า 

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาท่ีเน้นการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากลและเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ท่ีได้
ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
จึงจัดท ารายงานการด าเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน และรายงานผลการปฏิบัติงาน อีกท้ัง
เพื่อเป็นการรายงานผลประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และเป็นข้อมูลท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ผล
จากการได้รับการประเมินภายในอย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงการ
ด าเนินงานให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น การจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2558 นี้จึง
เป็นการรายงานการด าเนินงานตลอดปีการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ในเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานด้านอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียน  

ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองครั้งนี้ และ  
ขอพระเจ้าทรงอ านวยพระพรแด่ทุกท่านและครอบครัวตลอดไป 

 
 
     คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
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