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ทรงอํานวยพระพรแดทุกทานและครอบครัวตลอดไป 

 

 

นางสาวประนอมไพร  พิเศษศักดิ์  

   ผูอํานวยการ 

    และคณะกรรมการจัดทาํรายงานผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

สารบัญ 

   

                  หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

สวนที่ 1 บทสรุปของผูบริหาร          1 

  ตอนที่ 1   ขอมลูพื้นฐาน         1 

  ตอนที่ 2   การนําเสนอผลการประเมินตนเอง      1 

สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน           4 

1. ขอมลูพื้นฐาน         4 

2. ขอมลูพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    7 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา    8 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน      11 

5. นวัตกรรม/แบบอยางที่ด ี(Innovation/Best Practice)    16 

6. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ       19 

7. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     20 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผานมา    21 

สวนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       22 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน       22 

2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา   57 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  70 

4. จุดเดน         71 

5. จุดควรพัฒนา        74 

6. แนวทางการพัฒนา        75 

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา (ถามี)      76 

ภาคผนวก           86



1 
 

 
 

สวนที่ 1 

บทสรุปของผูบริหาร 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  สีลม รหัสสถานศึกษา 1110100058 ตั้งอยูเลขที่ 8 ถนนประมวญ 

แขวงสลีม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน  

 โทรศัพท 02-635-0136 , 02-236-4330 โทรสาร 02-635-0139  

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

 ชื่อผูรับใบอนุญาตคนปจจุบัน นางสาวหทัยทิพย กิจเจริญ และชื่อผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบัน 

นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์ โรงเรียนไดรับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2538 ผูรับใบอนุญาตทานแรก 

นางสาวรัตนา โรซาพิทักษ โรงเรยีนเปนมูลนิธิสงเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต ปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย 

ซึ่งเปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2563 จํานวนนักเรียน 

1,272 คน จํานวนครแูละบุคลากรของโรงเรียน 85 คน  

ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคณภาพ 

      2.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญทั้ง 3 ดาน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

  2.2 ประเมินความโดดเดน ระดับ C3 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับ

นานาชาติ (Best Practice : Active Learning รูกวาง ใจกวาง) จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

(พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.3 ผลการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากลรอบสอง 

ระดับดีเย่ียม ระหวางปการศกึษา 2560 – 2563 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน 

  2.4 รางวัลการแขงขันหุนยนตนานาชาติ ในรายการ International Youth Robot Competition 

2020 สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ซึ่งเปนการแขงขัน online จากสถานการณ Covid 

รายการ Robot Creation (Junior) Theme Robot Help US ผลการแขงขันระดับนานาชาติ ในนามโรงเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ประเทศไทย รับรางวัลสูงสุดของรายการแขงขัน ไดแก รางวัล Gold award และ รางวัล 

Grand award 

  2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปการศึกษา 2562 รอยละ 65.22 

มีผลคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา 
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  2.6 รายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2563 ตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2563 สะทอนผล

ตามการประกาศคาเปาหมายของโรงเรียน 

  2.7 ปการศึกษา 2563 ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) SMART ASCS เปนผูนําการใช

เทคโนโลยีดานการศกึษา 

  2.8 การศึกษาดงูานจากโรงเรียนตางๆ ในชวงระยะเวลา ป 2560 – ปจจุบัน  

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ 

3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1   การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาคาทอลิก 

3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   ครูมืออาชีพ iTeacher พัฒนาครูใหมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  

3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   พัฒนาผูเรียนใหมีความรู สมรรถนะระดับสากล อยางมีคุณธรรม

จริยธรรม 

4) นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี 

      ปการศึกษา 2563 ผลการปฏิบัติที ่เปนเลิศ (Best Practice) SMART ASCS เป นผู น ําการใช

เทคโนโลยีดานการศกึษา 

ดานการบริหารและจัดการศึกษา การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 

ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูที่ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ดานคุณภาพผูเรียน ผูเรยีนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) ความโดดเดนของสถานศึกษา 

  ประเมินความโดดเดน ระดับ C3 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ 

(Best Practice : Active Learning รูกวาง ใจกวาง) จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-

2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับรางวัลระดับนานาชาติดังน้ี   

 ปการศึกษา 2561  

  - การแขงขันประกอบและแขงรถเร็ว รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

  - การแขงขันประกอบที่ยิงลูกบอลและยิงบอลระยะไกล รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 

  - การแขงขัน Offsite Open Category Creative Build Competition ในหัวขอ Blue Sky 

Clean River & Green Mountains นักเรียนไดรับรางวัลดังนี้ 

    ชนะเลิศอันดับที่ 2 สงเขาแขงขันในทีม Seed Water Disseminator Device 

    ชนะเลิศอันดับที่ 3 สงเขาแขงขันในทีม Trash Removal and Odor Neutralizer 

          ชนะเลิศอันดับที่ 3 สงเขาแขงขันในทีม Water Storage and Supplier Device 

 ปการศึกษา 2562  

  - ถวยรางวัล First Honor, ถวยรางวัล Second Honor และ รางวัลชนะเลิศ Champion  
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จากการแขงขันระดับนานาชาติ ดานการประดิษฐและโครงงานวิทยาศาสตรนานาชาติ K*BOT ASIA 2019:  

The Belt and Road ณ ศูนยการเรียนรูโนอาห อารค (Noah’s Ark Hong Kong) เขตบริหารพิเศษฮองกงแหง

สาธารณรฐัประชาชนจีน 

  - รางว ัลชนะเลิศ Gold Award การแขงข ัน Creative Design (Junior Creative) จากการ

แขงขัน International Youth Robot Competition (IYRC) สถานที ่แขงขัน Daejeon Convention Center 

(DCC) Daejeon, South Korea 

 ปการศึกษา 2563  

  - รางวัล Grand award จากทีม Robot X (Nursing robot)   

  - รางวัล Gold award จากทีม Automatic Laundry Separato  

     จากรายการ International Youth Robot Competition 2020 สาธารณรฐัเกาหลี ซึ่งเปน

การแขงขัน online จากสถานการณ Co-vid รายการ Robot Creation (Junior) Theme  Robot Help US 

6) โรงเรียนไดดําเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  6.1 โครงการพัฒนาครูศตวรรษที่ 21 พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนข้ันตอน  

  6.2 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบเครือขาย พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู 

และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

  6.3 แผนงานการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไข

สถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริง

หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น เพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรยีนและครูใหมากขึ้น 

 

  

     ลงนาม....................................................(ผูอํานวยการโรงเรียน) 

     (นางสาวประนอมไพร พิเศษศกัดิ์) 

                      วัน 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 
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สวนที่ 2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ขอมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม รหัสโรงเรียน 1110100058 

 ท่ีตั้งเลขที่ 8  แขวงสีลม  เขตบางรัก   จังหวัด กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

สงเสริมการศกึษาเอกชน โทรศพัท 02-2364330, 02-635-0038  โทรสาร 02- 635-0139  

Email: ascs@ascs.ac.th    website: www.ascs.ac.th ไดรับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2538  

เปดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในปการศกึษา 2563 จํานวนนักเรียน 

1,272 คน จํานวนครแูละบุคลากรของโรงเรียน 85 คน 

ลักษณะผูรับใบอนุญาต  

   บุคคลธรรมดา 

   นิติบุคคล 

 หางหุนสวนจํากัด/บริษัท 

 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 

 มูลนิธิในครสิตศาสนา  

 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

 อ่ืน ๆ  มูลนิธิสงเสรมิการศึกษาคณะภคินีเซนต ปอล เดอ ชารตแหงประเทศไทย

     

ประเภทโรงเรียน 

   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

    สามัญศึกษา 

    การกุศลของวัด 

    การศึกษาพิเศษ 

    การศึกษาสงเคราะห 

    ในพระราชูปถัมภ 

    สามัญปกติ 

    อิสลามควบคูสามัญ  

การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 

   English  Program   ไดรับอนุญาตเม่ือ...................................................  
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1.2 จํานวนหองเรียน/ผูเรียนจําแนกตามระดับที่เปดสอน 

ระดับที่เปดสอน 
จํานวนหองเรียน 

จํานวนผูเรียน 

รวมจํานวน

ผูเรียน 
หองปกติ EP 

จํานวนผูเรียนท่ีม ี

ความตองการพิเศษ 

ปกติ EP ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา          

ประถมศึกษาปที่ 1 5 - - 172 - - - - 172 

ประถมศึกษาปที่ 2 6 - - 236 - - - - 236 

ประถมศึกษาปที่ 3 6 - - 239 - - - - 239 

ประถมศึกษาปที่ 4 5 - - 184 - - - - 184 

ประถมศึกษาปที่ 5 5 - - 207 - - - - 207 

ประถมศึกษาปที่ 6 6 - - 234 - - - - 234 

รวมทั้งสิ้น 33 - - 1272 - - - - 1272 

               (ขอมูล ณ 18 พ.ย. 2564) 

  1.3  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุ) 

  1.3.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง 

ประเภท/ตําแหนง 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศกึษา 

รวม ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผูบริหารสถานศึกษา            

- ผูรับใบอนุญาต/ผูแทน - - - - - - - - - 

1 1 - ผูจัดการ - - - - - - - - - 

- ผูอํานวยการ - - - - - - - - - 

- รอง/ผูอํานวยการ - - - 1 - - - 2 - - 3 

รวม - - - 1 - - - 2 - 1 4 

2. ผูสอนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน            

ระดับประถมศึกษา            

- ครูไทย - - 7 42 - - 5 10 - - 64 

- ครูชาวตางประเทศ - - 5 7 - - - - - - 12 

รวม - - 12 49 - - 5 10 - - 76 

3. บุคลากรทางการศึกษา            

- เจาหนาที ่ - 2 3 4 - - - - - - 9 

รวมท้ังสิ้น - 2 15 53 - - 5 10 - - 85 

สรุปอัตราสวน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           ระดับประถมศึกษา    จํานวนผูเรียนตอครู     17 : 1  (1,272  76)  

      จํานวนผูเรียนตอหอง   39 :  1 (1,272  33) 
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  1.3.2  สรุปจํานวนครูผูสอน จําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู 
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นใหกรอกขอมูลในระดบัที่มีจํานวนช่ัวโมงสอนมากที่สุด 

   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศกึษาถือวาตรงเอกสามารถสอนไดในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนครูผูสอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก  ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก 

ภาษาไทย - - 8 2 - - 

คณิตศาสตร - - 11 2 - - 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 13 1 - - 

สังคมศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 8 2 - - 

สุขศกึษาและพลศึกษา - - 5 - - - 

ศิลปะ - - 7 1 - - 

การงานอาชีพ - - 1 - - - 

ภาษาตางประเทศ - - 15 - - - 

รวม - - 68 8 - - 

   

  1.3.3  สรุปจํานวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จํานวนครผููสอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   

- เนตรนาร ี 32 - 

- กิจกรรมชุมนมุ ชมรม 32 - 

   กิจกรรมแนะแนว 18 - 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 33 - 

 

   1.3.4   สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี

/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน 

จํานวน

ผูบังคับบัญชา 

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 

มีวุฒ ิ ไมมีวุฒิ จัดตั้ง ไมจัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - 10 - - - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  - 54 - - - 

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - 3 - - - 

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามญั - - - - - 

รวม - 67 - - - 
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2. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา มนุษยที่มีคณุภาพ คือ มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู 

วิสัยทัศน โรงเรยีนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนโรงเรียนคาทอลิกระดับ

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกลสูสังคมโลก 

พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเนนการเปนผูนํา 

    ผูรับใช  

2. พัฒนาครูใหมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีคณุธรรมจริยธรรม 

4. สงเสริมผูเรียนใหดํารงตนบนพื้นฐานความเปนไทย อยูในสังคมอยาง 

    มีความสุข 

5. พัฒนาศักยภาพผู เร ียนใหมีความรู และสมรรถนะระดับสากล พรอม 

    เปนพลโลก 

เปาหมาย 1. โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเนนการเปนผูนํา 

    แบบผูรับใชอยางมีประสิทธิภาพ  

2. โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู ระดบัมาตรฐานสากล 

3. ครสูรางสังคมแหงการเรียนรู โดยใชระบบ PLC 

4. ครแูละบุคลากรเปนแบบอยางที่ดีและมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

5. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักและรับใชผูอื่น 

6. ผูเรียนภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทย 

7. ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลกตามมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา 

กลยุทธ 1. โรงเรยีนมีระบบบริหารและการประกันคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. โรงเรียนจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเนนการเปนผูนําผูรับใช 

3. โรงเรียนสงเสรมิการเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐาน  

    (Project Based    Learning : PBL) 

4. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

5. พัฒนาครูใหเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนเองถนัด 

6. สงเสริมครูและบุคลากรใหมีความกาวหนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

    ของคุรุสภาและมีทักษะที่โดดเดนในศตวรรษที่ 21 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ 7. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

    ตามคุณคาพระวรสารและหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนภูมิใจในความเปนไทย รวมอนุรักษวัฒนธรรม 

    และสืบสานประเพณไีทย 

9. สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี สามารถเขารวม 

    แขงขันในระดับนานาชาติ 

10. สงเสริมผูเรียนใหเปนผูนํา มีทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นได 

     อยางมีความสุข 

11. สงเสริมผูเรยีนใหรวมรับผิดชอบตอสังคมในการอนุรักษพลังงานและ    

     สิ่งแวดลอม 

เอกลักษณ รูกวาง ใจกวาง 

อัตลักษณ ซื่อตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญูรูคุณ 

 

3. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสาํเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับนโยบาย

และจุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ

(อธบิาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย) 

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธที ่4 

สงเสรมิการ

จัดการเรียน

การสอนแบบ 

Active Learn-

ing 

แผนงานวัดและ

ประเมิน 

(พ.2 ป.3 ย.4  

ว.2 ต.1) 

 

94 
ยอด

เย่ียม 
94.40 

ยอด

เยีย่ม 

มฐ.3  

3.4 ตรวจสอบและ

ประเมนิผูเรียน

อยางเปนระบบ 

1. การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอน การวัดและ

ประเมินผล 

1. จัดการศึกษาทกุระดับ  

ทุกประเภท โดยใชหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ  รวมทั้ง

แนวทางการจัดการเรียนรูเชิง

รุกและการวัดประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการศกึษาแหงชาต ิ
กลยุทธที ่2 

โรงเรียนจัดการ

ศึกษาคาทอลิก 

โดยเนนการเปน

ผูนําแบบผูรับใช 

แผนงานพัฒนา

หลักสูตร 

(พ.1 ป.1 ย.2 

ว.2 ต.3) 

 

82 ยอด

เย่ียม 

86.81 ดีเลิศ 

มฐ.2 

2.3 ดําเนนิงาน

พัฒนาวิชาการที่

เนนคณุภาพผูเรียน

ตามหลักสูตร

สถานศกึษาทุก

กลุมเปาหมาย 

1. การพัฒนา

หลักสูตร  

การเรียนการ

สอน การวัดและ

ประเมินผล 

2. สงเสรมิการพัฒนากรอบ

หลักสูตรระดับทองถิ่นและ

หลักสูตรสถานศึกษาตาม 

ความตองการความจําเปนของ

กลุมเปาหมายและความ

แตกตางหลากหลายตาม

บรบิทของพื้นท่ี 
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ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสาํเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับนโยบาย

และจุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ

(อธบิาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย) 

กลยุทธที ่3 

โรงเรียนสงเสริม

การเรียนรู โดยใช

โครงงานเปนฐาน 

(Project Based 

Learning: PBL) 

แผนงานการ

จัดการเรียน

การสอน  

(พ.1 ป.2 ย.3  

ว.1 ต.2) 

95 ยอด

เย่ียม 
99.01 ยอด

เยีย่ม 
มฐ.2 

2.3 ดําเนนิงาน

พัฒนาวิชาการที่

เนนคณุภาพผูเรียน

ตามหลักสูตร

สถานศกึษาทุก

กลุมเปาหมาย 

3. การเสริมสราง

ประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียน

เอกชน 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ

การคิดวิเคราะห สามารถ

แกไขสถานการณเฉพาะหนา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณ

จําลองผานการลงมือปฏิบัติ 

ตลอดจนจัดการเรียนการสอน

ในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมมุมองรวมกัน

ของผูเรยีนและครใูหมากขึ้น 
กลยุทธที ่9 

สงเสรมิผูเรียนให

มีทักษะทางภาษา

และเทคโนโลยี 

สามารถเขารวม

ในระดบั

นานาชาติ 

1. โครงการ

สงเสรมิ

ศักยภาพดาน

ภาษา  

- กิจกรรม  

  The maker  

94 ยอด

เย่ียม 
100 ยอด

เยีย่ม 
มฐ.1 

1.1.4 ผูเรียนมี

ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

4. การสงเสริม

การมีสวนรวมใน

การจัดและ

สนับสนุน

การศึกษาเอกชน 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีความ

รอบรูและทักษะชวีิต  เพื่อ

เปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิต

และสรางอาชีพ อาท ิการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ 

2. โครงการ 

Sport for 

Unity  

- กิจกรรม 

Sport Hour 

92 ยอด

เย่ียม 
93.16 ยอด

เยีย่ม 

มฐ.1 

1.2.4 ผูเรียนมสีุข

นสิัยในการดูแล

สุขภาพและออก

กําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ 

4. การสงเสริม

การมีสวนรวมใน

การจัดและ

สนับสนุน

การศึกษาเอกชน 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีความ

รอบรูและทักษะชวีิต  เพื่อ

เปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิต

และสรางอาชีพ อาท ิการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ 

กลยุทธที ่6 

สงเสรมิครูและ

บุคลากรใหมี

ความกาวหนาตา

มาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการพัฒนา

ครูศตวรรษที่ 

21  

(พ.2 ป.4 ย.6 

ว.1 ต.1) 
  

 

90 ยอด

เย่ียม 
92.96 ยอด

เยีย่ม 

มฐ.2 

2.4 พัฒนาครู

และบุคลากรใหมี

ความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ 

3. การเสริมสราง

ประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียน

เอกชน 

5. พัฒนาครูใหมีทักษะ 

ความรู และความชํานาญใน

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปญญาประดษิฐ  

และภาษาอังกฤษ รวมท้ัง 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ 

ฝกทักษะการคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบและมีเหตุผล

เปนขั้นตอน 
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ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับนโยบาย

และจุดเนน

กระทรวงศกึษาธิการ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ

(อธบิาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย) 

กลยุทธที ่9 

สงเสรมิผูเรียนให

มีทักษะทางภาษา

และเทคโนโลยี 

สามารถเขารวม

ในระดบั

นานาชาติ 

โครงการ

สงเสรมิ

ศักยภาพดาน

ภาษา  

กิจกรรมพูดดีมี

สาระ (พ.5 ป.7 

ย.9 ว.1 ต.3) 

 

92 ยอด

เยี่ยม 
92.96 ยอด

เยีย่ม 
 มฐ.1 

1.1.1 ผูเรยีนมี

ความสามารถใน

การอาน เขียน 

สื่อสารและคิด

คํานวณ 

6. การพัฒนา

ระบบการบรหิาร

จัดการสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 

6. สงเสรมิใหใชภาษาทองถ่ิน

รวมกับภาษาไทยเปนสือ่

จัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีที่

ใชภาษาอยางหลากหลาย เพ่ือ

วางรากฐานใหผูเรยีนมี

พัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทกัษะการ

สื่อสารและใชภาษาที่สามใน

การตอยอดการเรยีนรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธที ่10 

สงเสรมิผูเรียนให

เปนผูนํา มีทักษะ

ชีวิตและสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข 

โครงการ D.I.Y 

กิจกรรมคาย

ลูกเสือเนตร

นารี (พ.5 ป.7 

ย.10 ว.1 ต.1) 
 

94 ยอด

เยี่ยม 
94.77 ยอด

เยีย่ม 

ม.ฐ.1 

1.2.3 ผูเรยีนเปน

ผูนํา ทักษะชีวิต

และสามารถอยู

รวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข 

4. การสงเสริม

การมีสวนรวมใน

การจัดและ

สนับสนุน

การศึกษาเอกชน 

7. ปลูกฝงผูเรยีนใหมีหลักคิดที่

ถูกตองดานคุณธรรม 

จริยธรรม และเปนผูมีความ

พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา 

โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด 

กลยุทธที ่1 

โรงเรียนมีระบบ

บรหิารและการ

ประกันคุณภาพ

โดยใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย 

โครงการพัฒนา

ส่ือเทคโนโลยี

และระบบ

เครอืขาย  

(พ.1 ป.1 ย.1  

ว5 ต.2) 
 

92 ยอด

เยี่ยม 
95.30 ยอด

เยีย่ม 

มฐ.2 2.6 

โรงเรยีนจัดระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการ

บรหิารจัดการ

และการจัด 

การเรียนรู  

3. การเสรมิสราง

ประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียน

เอกชน 

8. พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล

เพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัล

เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

กลยุทธที ่11 

สงเสรมิผูเรียนให

รวมรับผิดชอบตอ

สังคมในการ

อนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม 

โครงการ 

Laudato Si  

(พ.5 ป.7 ย.11 

ว.1 ต.1) 
 

90 ยอด

เยี่ยม 
93.18 ยอด

เยีย่ม 

มฐ. 3 3.1 

จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิด

และปฏิบัตจิริง 

และสามารถ

นําไปประยุกตใช

ในการดําเนินชีวิต 

2. การปฏิรูป

ระบบทรัพยากร

เพื่อการศึกษา

เอกชน 

9. เสริมสรางการรบัรู ความ

เขาใจ ความตระหนัก และ

สงเสรมิคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอม 

กลยุทธที ่11 

สงเสรมิผูเรียนให

รวมรับผิดชอบตอ

สังคมในการ

อนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม 

โครงการ Laud-

ato Si 
กิจกรรม ASCS 

รวมใจประหยัด

นํ้าประหยัดไฟ 

(พ.5 ป.7 ย.11  

ว.1 ต.1) 

100 ยอด

เยี่ยม 

100 ยอด

เยีย่ม 

มฐ. 3 3.1 

จัดการเรียนรูผาน

dระบวนการคิด

และปฏิบัตจิริง 

และสามารถ

นําไปประยุกตใช

ในการดําเนินชีวิต 

3. การเสรมิสราง

ประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียน

เอกชน 

10. สงเสรมิการพัฒนา

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ให

สามารถเปนอาชพีและสราง

รายได 
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ยุทธศาสตร

ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศกึษา 

*** 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 

สอดคลองกับนโยบาย

และจุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ

(อธบิาย) 

ปริมาณ 

(รอยละ) 

คุณภาพ

(อธิบาย) 

กลยุทธที ่10 

สงเสรมิผูเรียนให

เปนผูนํา มีทักษะ

ชีวิตและสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข 

กิจกรรม Kids 

Talent 

(พ.5 ป.7 ย.10  

ว.2 ต.3) 

92 ยอด

เยี่ยม 
94.40 ยอด

เยีย่ม 
มฐ.1 1.2.4 ผูเรยีน

รักษาสุขภาพจิต 

อารมณ สังคมและ

แสดงออกอยาง

เหมาะสมในแตละ

ชวงวัย 

3. การเสริมสราง

ประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา

ของโรงเรยีน

เอกชน 

11. สนับสนุนกิจกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธที ่6 

สงเสรมิครูและ

บุคลากรใหมี

ความกาวหนา

ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

โครงการพัฒนา

ครูศตวรรษที่ 

21  

กิจกรรม 

iTeacher 

(พ.1 ป.1 ย.2 

ว.2 ต.3) 
 

 

100 ยอด

เยี่ยม 
100 ยอด

เยีย่ม 
มฐ.2 2.4 พัฒนาครู

และบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

5. การสงเสรมิ

การศึกษานอก

ระบบเพื่อสราง

สังคมแหงการ

เรียนรู 

12. พัฒนาครูทุกระดับใหมี

ทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทํา

หนาที่วิทยากรมอือาชีพ 

(Train The Trainer)  และ

ขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ

ความเปนเลิศ (Human Cap-

ital Excellence Center: 

HCEC) 
 

***  ยุทธศาสตรของสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ยุทธศาสตรที่ 2  การปฏิรูประบบทรพัยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตรที่ 3  การเสรมิสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน 

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุน 

การศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต 

ยุทธศาสตรที่ 7     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษา

เอกชน 

***  นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธกิาร  ปรากฏอยูหนา 18 ขอ 7  

 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 4.1  ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

วิชา 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน 

นักเรียน    

ที่เขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ป 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศาสตร 234 171 29.99 69.26 53.90 48.63 -5.27 -9.78 ไมมีพัฒนาการ 

วิทยาศาสตร 234 171 38.78 55.09 52.72 53.92 1.2 2.28 
มีพัฒนาการแต

ไมถึงรอยละ 3 
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วิชา 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

จํานวน 

นักเรียน    

ที่เขาสอบ 

คะแนนเฉลีย่

ระดับ 

ประเทศ       

ป 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบ (O-NET) 
*** 

ผลตาง 

คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 

รอยละของ

คะแนนเฉล่ีย 

(5) 

*** 

แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ

รอยละ 3 

(6) 

2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

ภาษาไทย 234 171 56.20 76.47 69.27 74.76 5.49 7.93 มีพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ 234 171 43.55 80.55 77.43 83.57 6.14 7.93 มีพัฒนาการ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2563 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 74.76 48.63 53.92 83.57 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 62.25 34.76 42.48 57.22 

คะแนนเฉลีย่สังกัด สช.ทั้งหมด 59.62 33.98 41.99 55.83 

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกวา คะแนนเฉลี่ยท้ังระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช. และสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ        
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2563

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดบัสังกดั สช.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยท้ังประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2561-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ระดับประถมศึกษา 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู / รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียนท่ี

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

รอยละ 
จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียนท่ี

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

รอยละ 
จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียนท่ี

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

รอยละ 

ภาษาไทย 172 148 86.05 236 212 89.83 239 217 90.79 

คณิตศาสตร 172 140 81.40 236 154 65.25 239 172 71.97 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 172 88 51.16 236 200 84.75 239 200 83.68 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 172 146 84.88 236 166 70.34 239 239 100.00 

ประวัติศาสตร 172 158 91.86 236 199 84.32 239 228 95.40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 172 169 98.26 236 229 97.03 239 235 98.33 

ศิลปะ 172 169 98.26 236 203 86.02 239 209 87.45 

การงานอาชีพ 172 172 100.00 236 223 94.49 239 239 100.00 

ภาษาตางประเทศ 172 128 74.42 236 126 53.39 239 106 44.35 

รายวิชาเพิ่มเติม          

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 172 110 63.95 236 159 67.37 239 172 71.97 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 172 161 93.60 236 177 75.00 239 144 60.25 

 

 

76.47 69.27 74.76

69.26
53.90 48.63

55.09
52.72 53.92

80.55
77.43 83.57

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2561 - 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
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กลุมสาระการเรียนรู / รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.4 ป.5 ป.6 

จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียนท่ี

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

รอยละ 
จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียนท่ี

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

รอยละ 
จํานวน

นักเรียน 

จํานวน

นักเรียนท่ี

มีผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

รอยละ 

ภาษาไทย 184 146 79.35 207 182 87.92 234 138 58.97 

คณิตศาสตร 184 107 58.15 207 101 48.79 234 98 41.88 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 184 119 64.67 207 78 37.68 234 161 68.80 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 184 167 90.76 207 158 76.33 234 231 98.72 

ประวัติศาสตร 184 143 77.72 207 147 71.01 234 234 100.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 184 182 98.91 207 197 95.17 234 228 97.44 

ศิลปะ 184 172 93.48 207 161 77.78 234 212 90.60 

การงานอาชีพ 184 184 100.00 207 186 89.86 234 214 91.45 

ภาษาตางประเทศ 184 114 78.26 207 139 67.15 234 123 52.56 

รายวิชาเพ่ิมเติม          

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 184 117 63.59 207 73 35.27 234 132 56.41 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 184 132 71.74 207 117 56.52 234 133 56.84 

 

สรุปผลการทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test 

เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของนกัเรียนระดับชัน้ประถมศกึษาปที่ 4 – 6  

ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
ผลการทดสอบตามระดับ CEFR 

Pre-A1 A1 A2 B1 Total 

P.4-1 0 10 13 14 37 

P.4-2 0 6 21 8 35 

P.4-3 1 5 17 12 35 

P.4-4 1 8 15 12 36 

P.4-5 1 9 17 9 36 

P.5-1 2 10 17 12 41 

P.5-2 1 15 5 19 40 

P.5-3 1 7 13 18 39 

P.5-4 2 7 14 18 41 
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ระดับชั้น 
ผลการทดสอบตามระดับ CEFR 

Pre-A1 A1 A2 B1 Total 

P.5-5 0 7 16 17 40 

P.6-1 0 5 9 24 38 

P.6-2 1 2 15 21 39 

P.6-3 1 5 9 24 39 

P.6-4 0 5 13 20 38 

P.6-5 0 1 17 21 39 

P.6-6 0 5 9 25 39 

รวมนกัเรียนเขาทดสอบ 11 107 220 274 612 

คิดเปนรอยละ 1.80 17.48 35.95 44.77 100.00 

  

จากตารางสรุปกิจกรรม Oxford Young Learners Placement Test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ปการศึกษา 2562 พบวา นักเรียนผลการทดสอบตั้งแตระดับ A1 – B1 คิดเปนรอยละ 

98.20 และระดับ Pre-A1 คิดเปนรอยละ 1.80 

 

5. แบบอยางท่ีดี (Best Practice ) 

  แบบอยางที ่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถานศึกษาประสบ

ความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชดัเจน 

โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณ มีรองรอยหลักฐานเชิงประจักษ 

เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชน 
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จุดประสงคของการดําเนินงาน 

 1. เพื่อพัฒนาความเปนผูนาํของโรงเรียนดานเทคโนโลยี  

 2. เพื่อสรางและพัฒนาครูใหเปนผูนําดานเทคโนโลยีใหเทาทันศตวรรษที่ 21 ตามสายปฏิบัติงาน 

 3. เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูนําดานเทคโนโลยีดานคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

เปาหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

SMART SCHOOL SMART TEACHERS SMART STUDENTS 

- รอยละ 92 ของการ

จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สนบัสนุนการ

บริหารจัดการ  

- รอยละ 94 ของครูที่จัดการ

เรียนการสอนที่สงเสริมการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

- รอยละ 82 ของผูเรียนสามารถสราง

นวัตกรรม 

- รอยละ 92 ของการ

จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สนบัสนุนการ

จัดการเรียนรูท่ีมีความ

เหมาะสม  

- รอยละ 100 ของครูที่ใชสื่อ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการ

เรียนรู  

- รอยละ 94 ของผูเรียนมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  

 

2. เชิงคุณภาพ  

SMART SCHOOL SMART TEACHERS SMART STUDENTS 

- มีระบบงานบริหารจัดการ 

พัฒนาดวยเทคโนโลยีเพ่ิม

มากข้ึน  

- การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

และแหลงการเรียนรูเพื่อ

การศึกษามปีระสิทธภิาพ

มากข้ึน 

- โครงการพัฒนาระบบ

เครือขายและคอมพิวเตอร

มีประสิทธิภาพควบคุมการ

บริการเปนอยางดี  

- โครงการพัฒนาครูใน

ศตวรรษที่ 21 สงเสริมการ

ผลิตสื่อการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- การใช iPad เปนเครื่องมือ

ในการจัดการเรียนรู  สงเสริม

การเรียนของผูเรียนเชิงบวก

ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

- ผูเรียนไดฝกทักษะในศตวรรษที่ 21 

แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดง

ความคิดเห็น คิดเปนทําเปน รักการ

อานและแสวงหาความรูจาก สื่อ

เทคโนโลยีดวยตนเอง อยางเปน

รูปธรรมตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล  

- งานหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอนพัฒนาความกาวหนาจาก

พื ้นฐานเดิมของผ ู  เร ียนได อย างมี

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  
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6.  รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ  

6.1  ปการศึกษาปจจุบัน  

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. รางวัล Grand award จากทีม 

Robot X (Nursing robot) การ

แขงขัน online จากสถานการณ 

Co-vid รายการ Robot Crea-

tion (Junior) Theme  Robot 

Help US  

ผลการแขงขันระดบันานาชาติ 

การแขงขัน

หุนยนตนานาชาต ิ

 เขตพื้นท่ี/

จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาต ิ

International 

Youth Robot Com-

petition 2020 

สาธารณรฐัเกาหลี 

ระหวางวันที่ 5-6 

กันยายน 2563 

 

2. รางวัล Gold award จากทีม 

Automatic Laundry Separator 

การแขงขัน online จาก

สถานการณ Co-vid รายการ Ro-

bot Creation (Junior) Theme  

Robot Help US  

ผลการแขงขันระดบันานาชาติ 

การแขงขัน

หุนยนตนานาชาต ิ

 เขตพื้นท่ี/

จังหวัด 

 ภาค/ประเทศ 

 นานาชาต ิ

International 

Youth Robot Com-

petition 2020 

สาธารณรฐัเกาหลี 

ระหวางวันที่ 5-6 

กันยายน 2563 

 

3. การแขงขัน Creative (auto-

matic gel Dispensor) 

การแขงขัน TYRC 

Thailand Youth 

Robot Compe-

tition 2020 

 เขตพื้นท่ี/

จังหวัด 

 ภาค/ ประเทศ 

 นานาชาต ิ

TYRC Thailand  

4. ชนะเลิศ การแขงขัน Creative 

(automatic gel dispensor) 

การแขงขัน 

Creative (auto-

matic gel dis-

pensor) 

 เขตพื้นท่ี/

จังหวัด 

 ภาค/ ประเทศ 

 นานาชาต ิ

การแขงขัน TYRC 

Thailand Youth 

Robot Competi-

tion 2020 

 

5. ชนะเลิศ  

การแขงขัน Recycle Junior 

การแขงขัน  

Recycle Junior 

 เขตพื้นท่ี/

จังหวัด 

 ภาค/ ประเทศ 

 นานาชาต ิ

การแขงขัน TYRC 

Thailand Youth 

Robot Competi-

tion 2020 

 

 

 

 

6.2  ปการศึกษาที่ผานมา (ยอนหลังไมเกิน 3 ป) 
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ชื่อรางวัล 
ป พ.ศ..... 

ที่ไดรับรางวัล 

หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา 

2.  โรงเรียนมาตรฐานสูสากล  

(มาตรฐาน สช.) 

2560 

ระดับดีเย่ียม 

สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

รอการประเมิน 

รอบท่ี 3 

 

7. การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายและจุดเนน มี ไมมี 

1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมทั้งแนวทางการจัด 

การเรยีนรูเชิงรุกและการวดัประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษา

แหงชาต ิ

 - 

2. สงเสรมิการพัฒนากรอบหลักสตูรระดับทองถ่ินและหลักสตูรสถานศึกษาตามความตองการ

จําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบรบิทของพื้นท่ี 
 - 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคดิวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจดัการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจดัการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น 

 - 

4. พัฒนาผูเรียนใหมคีวามรอบรูและทักษะชีวิต  เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ 

อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ 
 - 

5. พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ  

และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรยีนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ

และมเีหตผุลเปนข้ันตอน 

 - 

6. สงเสรมิใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจดัการเรยีนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยาง

หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทกัษะการสื่อสาร

และใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - 

7. ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคดิที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพยีง วินัย 

สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลกูเสือ และยุวกาชาด 
 - 

8. พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทลัเพื่อการเรยีนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรยีนรู  - 

9. เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคณุลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงคดานสิ่งแวดลอม 
 - 

10. สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ

และสรางรายได 
 - 

11. สนับสนนุกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  - 
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นโยบายและจุดเนน มี ไมมี 

12. พัฒนาครทูุกระดับใหมีทกัษะ ความรูที่จําเปน เพ่ือทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ความเปนเลิศ (Human Cap-

ital Excellence Center: HCEC) 

 - 

13. ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศกึษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ

เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 
 - 

 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผานมา 

รอบการประเมิน 
คุณภาพผลการประเมิน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอบที่ 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ระดับดีมาก 

รอบที่ 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับดีมาก 

รอบที่ 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) 1. ดานคุณภาพของผูเรยีน  ระดับระดับดีเย่ียม 

2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร

สถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

3. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคญั  ระดับดีเย่ียม 
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สวนที่ 3  

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน    

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน 

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบัิตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวนผูเรียน (คน) *** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม 

ปฏิบัต ิ

ทั้งหมด 
ผานเกณฑ

ที่กําหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        

1 มีความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดคาํนวณ 
  92 1272 1195 93.97 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีทกัษะในการอานใน

แตละระดบัช้ันตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

 -   1194 93.94  

 1.2 รอยละของผูเรียนมีทกัษะในการเขียนใน

แตละระดบัช้ันตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

 -   1189 93.53  

 1.3 รอยละของผูเรียนมีทกัษะในการสื่อสาร

ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

 -   1197 94.15  

 1.4 รอยละของผูเรียนมีทกัษะในการคิด

คํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศกึษากําหนด 

 -   1,198 94.24  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา 

  92 1272 1188 93.45 ยอดเยี่ยม 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

คิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ 

 -   1196 94.07  

 2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปราย

แลกเปลีย่นความคิดเห็น  
 -   1,182 92.96  

 2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมี

เหตุผล 
 -   1,188 93.46  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบัิตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวนผูเรียน (คน) *** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
 

ปฏิบัต ิ

 

ไม 

ปฏิบัต ิ
ทั้งหมด 

ผานเกณฑ

ที่กําหนด 

3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   82 1272 1,157 90.99 ยอดเยี่ยม 

 3.1 รอยละของผูเรยีนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไดท้ังตัวเองและการทํางานเปนทีม 
 -   1,173 92.20  

 3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยง  องคความรู

และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 

ผลผลิต 

 -   1,140 89.77  

4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 
  94 1272 1,197 94.13 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 -   1,212 95.30  

 4.2 รอยละของผูเรยีนมีความสามารถในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 

 -   1,182 92.96  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศกึษา 
  91 1272 1272 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรยีนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
 -   1272 100  

6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตอ

งานอาชีพ 
  94 1272 1,204 97.33 ยอดเยี่ยม 

 6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทกัษะพืน้ฐานและ

เจตคติที่ดีในการศึกษาตอ  
 -   1,272 100  

 6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทกัษะพืน้ฐานและ

เจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรืองานอาชีพ 
 -   1,204 94.65  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน        

1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่

สถานศกึษากําหนด 
  94 1272 1,214 95.44 ยอดเยี่ยม 

 1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   
 -   1,211   

 1.2 รอยละของผูเรยีนมีคานิยมและจิตสํานกึตามที่

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกบักฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 -   1,216   
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบัิตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวนผูเรียน (คน) *** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
 

ปฏิบัต ิ

 

ไม 

ปฏิบัต ิ
ทั้งหมด 

ผานเกณฑ

ที่กําหนด 

2 ความภูมิใจในทองถิน่และความเปนไทย    1272 1,216 95.60 ยอดเยี่ยม 

 2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็น

คุณคาของความเปนไทย  
 -   1,213   

2.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิญญาไทย 
 -   1.218   

3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 
   1272 1,207 94.89 ยอดเยี่ยม 

 - รอยละของผูเรยีนยอมรับและอยูรวมกันบนความ

แตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

 -   1,207   

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม    1272 1,209 95.05 ยอดเยี่ยม 

 4.1 รอยละของผูเรียนมีการรกัษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวยั  

 -   1,211   

4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกบัคนอ่ืนอยาง

มีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
 -   1,207   

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 
95.08 ยอดเย่ียม 

 

กระบวนการและผลการดําเนนิงานสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1  

จุดเนน พัฒนาผูเรียนใหมีความรู สมรรถนะระดับสากล อยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

กระบวนการพัฒนาผูเรียนมีความสามารถดานการอาน เขียน สื่อสารและคิดคํานวณและผลการดําเนินงาน 

 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดานความสามารถการอาน เขียน สื่อสารภาษาไทย โรงเรียนไดกําหนด

นโยบายเพื ่อพัฒนาไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 โดยระบุไวในพันธกิจที่ 5 

เปาหมายที่ 7 กลยุทธที่ 9 รอยละ 92 ของผูเรียนมีทักษะในการอาน โดยประเมินตามเกณฑในแตละระดับชั้น 

 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานการอานระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 เนนคุณภาพผูเรียนใหอานเรื่อง 

จับใจความ และสามารถสงเสริมการคิดวิเคราะหในระดับที่สูงขึ ้น ซึ ่งมีโครงการกิจกรรมที ่สงเสริมทักษะของ

นักเรียน ดังนี ้

โครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา 

 กิจกรรมอานรอยแกว เปนกิจกรรมที่สงเสริมปลูกฝงและพัฒนานักเรียนรักษาภูมิปญญาไทยใหมีนิสัยรัก

การอานภาษาไทย เอกลักษณของภาษาไทย สามารถอานออกเสียง สะกดคําถูกตอง ฝกออกเสียงควบกลํ้า ใฝรู 

ใฝเร ียน รักและเห็นคุณคาภาษาไทย ทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการสื ่อสารภาษาไทยอยาง

เหมาะสม ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมคิดเปนรอยละ 95.75 
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 กิจกรรมอานทํานองเสนาะ ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมปลูกฝงและพัฒนานักเรียนใหเห็นคุณคาภาษาไทย 

ปลูกฝงใหเด็กหรือเยาวชนรุนใหมไดรักและหวงแหนภาษาไทย การอานทํานองเสนาะเปนการสงเสริมนิสัยรักการ

อาน สงเสริมการอานตามหลักการไดเปนอยางดี ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมคดิเปนรอยละ 92.50 

 กิจกรรมเรียงรอยถอยความ เปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเขียนสื ่อความ สําหรับนักเรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ลักษณะเนื้อหาสาระและความคิดสรางสรรค การใชสํานวนภาษาที่สละสลวยสอดคลอง

เกี่ยวเนื่องกันตลอดทั้งเรื่อง มีรูปแบบที่ชัดเจน และมีการใชสํานวนภาษาที่ประกอบดวยเนื้อหาสาระและความคิด

สรางสรรค ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมคดิเปนรอยละ 93.40 

 กิจกรรมพูดดีมีสาระ เปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการพูดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่เกิด

จากการอานเรื่อง การดู และการฟง ใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของการอาน และสามารถพูดนําเสนอและแสดง

ความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน ฟง และดูได ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมคิดเปนรอยละ 94.08 

 กิจกรรมอานดีมีปญญา นักเรียนทุกระดับชั้นอานหนังสือนอกเวลาตามที่ตนเองสนใจ และบันทึกสรุป

ใจความสําคัญที่ไดจากการอาน เพื่อพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะการอานและการคิดวิเคราะห ทักษะการใชภาษา 

นักเรียนไดฝกทักษะความกลาแสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเปน ทําเปนมีนิสัยรักการอาน และ

แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการ

สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางเหมาะสมตามระดับชั้น ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมคิดเปนรอยละ 94.17 

 กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ เปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถทั้งดานการอาน การเขียน การคิด

วิเคราะหและการนําเสนอ ในรูปแบบการเขียนเรื่องบรรยายภาพจากขอมูลความรูเกี ่ยวกับวันภาษาไทยแหงชาติ 

นอกจากนี้นักเรียนไดแสวงหาความรู เกี ่ยวกับภาษาไทยในทุกๆ ดานจากวิดีทัศนและเว็บไซตที ่เกี ่ยวของกับ        

วันภาษาไทยแหงชาติ ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมคิดเปนรอยละ 93.39 

 

โครงการศูนยวิทยบริการ 

 กิจกรรมยอดนักอาน เปนกิจกรรมที่กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและหองศูนยวิทยบริการรวมกันจัดข้ึน

เพื่อสงเสริมและการพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะทางการอานและทักษะการคิดวิเคราะห โดยใหนักเรียนชั้น  

ประถมศึกษาปที่ 1-6 เขามาคนควาหาหนังสอืในหองศูนยวิทยบริการ เลือกหนังสือที่สนใจ อานและเขียนบันทึกลง

ในสมุดบันทึกการอาน รายละเอียดที่บันทึกประกอบดวยชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง สรุปเนื้อหาพอสังเขป ขอคิดที่ไดจาก

เรื่อง สํานักพิมพ คุณครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจะรวบรวมบันทึกการอานของนักเรียนนํามาตรวจพิจารณา

จากเกณฑดังนี้ สรุปเนื้อหาครอบคลุมเนื้อเรื่อง ขอคิดตรงกับเรื่องที่อาน ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมคิดเปนรอยละ 

93.74  

 จากผลการประเมินในปที่ผานมา พบวา ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 สามารถอานและเขียน

สื่อสารภาษาไทยไดเหมาะสมตามระดับชั้น ฉะนั้น สถานศึกษาจึงไดจัดกิจกรรมการสงเสริมทักษะดานการอานและ

เขียนสื่อสารภาษาไทยเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาการอานและการเขียนยิ่งขึ้น สงผลให ด.ญ.จุฑามาศ เปลงขํา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาไทย   

สูงถึงรอยละ 97.25 และในปการศึกษาตอไป วางแผนนํากิจกรรมพูดีมีสาระ สงเสริมใหผูเรียนใชภาษาทองถ่ิน



26 
 

 
 

รวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอน เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้ง   

มีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 การพัฒนาคุณภาพนกัเรียน ดานความสามารถดานการอาน เขียน ส่ือสารภาษาตางประเทศ วิสัยทัศน

โรงเรียน “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตสีลม เปนโรงเรียนคาทอลิกระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย 

กาวไกลสูสังคมโลก” เปาหมาย พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรูและสมรรถนะระดับสากล พรอมเปนพลโลก 

โรงเรียนจึงกําหนดคาเปาหมาย รอยละ 92 ของผูเรีนยมีความสามารถอาน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษตางประเทศ

เหมาะสมตามระดับชั้น และ จัดกิจกรรม Maker สงเสริมผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร โรงเรียนไดจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางภาษาครบทุก

ทักษะ ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียน อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

จริง การทํางานรวมกันเปนกลุ ม การแกปญหาเฉพาะหนา และเปนการเปดโลกทัศนใหผูเรียนไดรับขาวสาร 

แสวงหาความรูมากมายดวยตนเอง โดยใชภาษาตางประเทศเปนสื่อ(ภาษาอังกฤษ)โดยมีกระบวนการและผลการ

ดําเนินงาน ผูเรียนรอยละ 94.95 มีความสามารถอาน เขียน สื่อสารภาษาตางประเทศเหมาะสมตามระดับชั้น 

ผูเรียนพัฒนาความสามารถในดานการอาน เขียน สื่อสารภาษาตางประเทศเหมาะสมตามระดับชั้น โดยการเขารวม

กิจกรรม Pitch, กิจกรรม The Reader, กิจกรรม The maker, กิจกรรม English Camp และกิจกรรม Oxford 

Young Learners Placement Test ดังนี้ 

 กิจกรรม Pitch เปนกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ พูด

สื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามระดับชั้นของตนเอง สามารถสะทอนถึงกระบวนการคิด

คําศัพท ประโยค รอยเรียงเปนเนื้อหาสาระที่ตองการสื่อสาร และยังมีกระบวนการอานทบทวน ไตรตรองความ

ถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหาท่ีตองการสื่อสาร เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ เพ่ือสื่อสารให

ผูอ่ืนเขาใจ อีกทั้งยังพัฒนาบุคลิกภาพ ฝกความกลาแสดงออกและความเชื่อมั่นในตนเอง ผลการดําเนินงาน ผูเรียน

รอยละ 94.43 มีความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางเหมาะสมและถูกตองโดยผานทาง

กิจกรรม Pitch เปนไปตามคาเปาหมายและเกณฑของแตละระดับชั้น ไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศเหมาะสมตามระดับชั้น มีทักษะการพูดสื่อสารในการออกเสียงตัวอักษร ออกเสียงคําศัพทและ

ประโยคไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง พูดตอเนื่องไมติดขัด พูดชัดเจน สื่อความหมายไดตามเกณฑของ    

แตละระดับชั้น โดยใชเกณฑระดับดีขึ้นไป 

 กิจกรรม The Reader เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ     

อยางสรางสรรคและแสวงหาความรูดวยตนเองโดยใชภาษาตางประเทศเปนฐาน ผลการดําเนินงาน ผูเรียนรอยละ 

94.07 มีความสามารถในการอานภาษาตางประเทศเหมาะสมตามระดับชั้น โดยผานทางกิจกรรม The Reader 

สงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพใหนักเรียนมีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษอยางสรางสรรค และแสวงหา

ความรูดวยตนเองโดยใชภาษาตางประเทศเปนฐาน กิจกรรมน้ีมุงเนนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถดานการอาน

ภาษาอังกฤษ และเปนการกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมท้ังสงเสริม

ใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจําวันใหประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 กิจกรรม The Maker เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงภาษาอังกฤษและเปน

กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียนในการนําความรู และประสบการณการเรียนรูที่ไดเรียนไปมานําเสนอผานสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนสามารถแสดงความคิดริเริ ่มสรางสรรคสําหรับการ    

ถายถอดองคความรูประสบการณในแบบของผูเรียนแตละคน ผลการดําเนินงานผูเรยีนรอยละ 93.96 สามารถอาน

ออกเสียง เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับที่ดีมาก โดยผานทางกิจกรรม The Maker นักเรียนใหความสนใจ

ในเรื่องของการนําความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ นํามาสรางสรรคเปนผลงานผานสื่อ

เทคโนโลยี ตามความสนใจไดอยางเหมาะสมของนกัเรียนแตละระดับชั้น 

 กิจกรรม English Camp เปนกิจกรรมที่ผู เรียนไดพัฒนาทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ทักษะคือ ฟง พูด 

อาน และเขียน โดยผานกิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลาย ตรงตามความสนใจของผูเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเรียนพบวา ควรสงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติ กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และประทับใจใน

กิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เชน การแตงหนาขนมในกิจกรรม Cookie Decoration และการออกแบบ

โครงกระดูกใหอยูในทาทางตาง ๆ ตามจินตนาการ ในกิจกรรม Skeleton in Action เปนตน รวมทั้งผูเรียนรูสึก

สนุกสนานในกิจกรรมที่ไดปฏิบัติรวมกันเปนทีม เชน กิจกรรม The Witch is Coming to Town และกิจกรรม 

The Mummy Return เปนตนผลการดําเนินงาน ผู เร ียนรอยละ 93.61 มีความสามารถอาน เขียน สื ่อสาร

ภาษาตางประเทศเหมาะสมตามระดับชั้น โดยผานทางกิจกรรม English Camp ผูเรียนสามารถเขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ อยางสนุกสนาน ไดรับประสบการณจริงในการเรียนรูนอกสถานที่ โดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารตาม

สถานการณตาง ๆ อีกทั้งสงเสริมใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก สามารถสรางปฏิสัมพันธที ่ดีในการทํางาน

รวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค และมีความสุขกับการรวมกิจกรรมที่นาสนใจและสนุกสนาน สงผลใหนักเรียนไดมี

โอกาสฟนฟูความรูภาษาอังกฤษจากการมีประสบการณตรง และเห็นประโยชนในการนําภาษาอังกฤษไปใชใน

ชีวิตประจําวันมากขึ้น 

 กิจกรรม Oxford Young Learners Placement Test เป นกิจกรรมที ่ผ ู  เร ียนไดทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษของตนเองโดยใชข อสอบระดับมาตรฐานสากล ผู เร ียนเกิดความภาคภูมิใจในระดับความรู

ภาษาอังกฤษของตนเอง และเนื่องจากกิจกรรมนี้จัดขึ้นตอเนื่องในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ทําให

ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองใหดีขึ ้นในแตละป ผลการดําเนินงานผูเรียนรอยละ 98.20 มี

ความสามารถอาน เขียน สื่อสารภาษาตางประเทศเหมาะสมตามระดับชั้นมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบ 

Oxford Young Learners Placement Test ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  
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สรุปผลการทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test 

เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6  

ปการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
ผลการทดสอบตามระดับ CEFR 

Pre-A1 A1 A2 B1 Total 

P.4-1 0 10 13 14 37 

P.4-2 0 6 21 8 35 

P.4-3 1 5 17 12 35 

P.4-4 1 8 15 12 36 

P.4-5 1 9 17 9 36 

P.5-1 2 10 17 12 41 

P.5-2 1 15 5 19 40 

P.5-3 1 7 13 18 39 

P.5-4 2 7 14 18 41 

P.5-5 0 7 16 17 40 

P.6-1 0 5 9 24 38 

P.6-2 1 2 15 21 39 

P.6-3 1 5 9 24 39 

P.6-4 0 5 13 20 38 

P.6-5 0 1 17 21 39 

P.6-6 0 5 9 25 39 

รวมนักเรียนเขาทดสอบ 11 107 220 274 612 

คิดเปนรอยละ 1.80 17.48 35.95 44.77 100.00 

  

จากตารางสรุปกิจกรรม Oxford Young Learners Placement Test เพื่อวัดระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ปการศึกษา 2562 พบวา นกัเรียนผลการทดสอบตั้งแต

ระดับ A1 – B1 คิดเปนรอยละ 98.20 และระดับ Pre-A1 คิดเปนรอยละ 1.80 มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

ของผูเรียนไปพัฒนาผูเรียนดานผลสัมฤทธ์ิใหสูงขึ้น 

 จากผลการประเมินในปที่ผานมา พบวา ผูเรียนมีความสนใจและตองการมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม 

และออกแบบวิธีการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหตรงกับความตองการของตนเองใหมากที่สุด และควรจัดใหมีกิจกรรม

ที่สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องและหลากหลาย ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความตองการ  
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ของผูเรียนและความตองการของสังคมเปนหลัก ผูเรียนจะไดเรียนรูอยางเต็มใจ เต็มความสามารถ และสนุกสนาน  

ไมรูสึกวาถูกบังคับ และรูสึกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมอีกดวย 

 ปการศึกษา 2563 จากการสงเสริมศักยภาพดานภาษา (ภาษาอังกฤษ) ในทุก ๆ ดาน สงผลใหมีนักเรียน

ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนในการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน ONET ประจําป 2563 

ไดแก  

1. เด็กหญิงชนนิกานต ธํารงวิทวัสพงศ  นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6/1 

2. เด็กหญิงอริสา แกวเสริมวงศ   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 

3. เด็กหญิงพรณิชา สุขุมสวัสดิ์   นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6/2 

4. เด็กหญิงกฤติกา กฤตยาเชวง   นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6/3  

5. เด็กหญิงอรชุตา ศุภนิตย   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/5 

ซึ่งทางโรงเรียนไดเผยแพรผลงานความสําเร็จของนักเรียนผานทาง facebook, website และวารสาร 

รมพิกุลของโรงเรียน แนวทางการพัฒนา วางแผนการนํากิจกรรม Maker พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะ

ชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ

การดูแลสุขภาพ  

ดานการคิดคํานวณ โรงเรยีนตั้งคาเปาหมาย จาก พันธกิจที่ 5 เปาหมายที่ 7 กลยุทธที่ 9 รอยละ 92 ของ

ผูเรียนมีความสามารถคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น 

 การพัฒนาคุณภาพนักเร ียนดานการคิดคํานวณระดับป.1-ป.6 เนนคุณภาพผู เร ียนมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค คิดอยางมีเหตผุล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบและ

ถี่ถวน ชวยใหคาดการณ วางแผนตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได

อยางมีประสิทธิภาพที่สอดแทรกเขาไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โรงเรียนโครงการสงเสริม

ศักยภาพดานการคิดคํานวณ โดยมีกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมคิดเลขเร็ว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมปลูกฝงและพัฒนาใหนักเรียน  มีกระบวนการคิดคํานวณเลข

ไดคลองแคลว รวดเร็วและถูกตองแมนยํา สงเสริมใหนักเรียนมีการคดิอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน  

มีความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น สรุปผลประเมินความสําเร็จในภาพรวมรอยละ 

93.00   

 กิจกรรม Game 24  เปนกิจกรรมที ่ส งเสร ิมและพัฒนาใหน ักเร ียนมีทักษะการคิดคํานวณ และ

กระบวนการทางคณิตศาสตร โดยนักเรียนจะไดฝกเกม 24 แตมในกระบวนการเรียนการสอน ฝกทักษะบวก ลบ 

คูณ หารเลข 1-9 ซึ่งมีเกณฑและระดับความยากงายตามระดับของนักเรียน สรุปผลประเมินความสําเร็จใน

ภาพรวมรอยละ 95.36 

  กิจกรรม Tangram  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาทักษะการแกปญหาคณิตศาสตร โดยนักเรียนจะ

ไดฝกจากรูปเรขาคณิตสองมิติ มาประกอบเปนรูปตางๆ ตามที่กําหนด ความยากงายเปนไปตามศักยภาพของ

ผูเรียนแตละระดับชั้น สรุปผลประเมินความสําเรจ็ในภาพรวมรอยละ 94.73 
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 กิจกรรม Math Challenge เปนกิจกรรมท่ีสงเสรมิและพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา การคิดคํานวณ 

สงเสริมใหนักเรียนนําทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชไดหลากหลาย  ทั้งการคดิวิเคราะห  สังเคราะห  

คิดอยางมีเหตุผล  คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเปนระบบ การแกปญหา และมีแบบแผน การวิเคราะห ฝกฝน

ในกระบวนการเรียนการสอน และคนหาผูมีทักษะทางคิดคํานวณของแตละระดับชั้น สรุปผลประเมินความสําเร็จ

ในภาพรวมรอยละ 93.87   

ผลสรุปโครงการสงเสริมศักยภาพดานการคิดคํานวณ ผูเรียนรอยละ 94.24 มีความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับยอดเย่ียม สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด  

 โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้ควบคูไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูมีทักษะ 

กระบวนการทางคณติศาสตรและสามารถแกปญหาตางๆ ได แมวาจะเปนสถานการณของการแพรระบาดของไวรัส

โคโรนา Covid 19 ก็ตาม กระบวนการพัฒนาคุณภาพของนักเรยีนดานการคิดคํานวณก็ยังมุงทักษะดังนี้   

 1. ผูเรยีนมีทักษะการคิดคํานวณ รูจักวิเคราะหและแกปญหาทางคณิตศาสตร ไดถูกตองตามเกณฑของแต

ละระดับชั้น  

 2. ผูเรยีนมีวิธีการนําไปใชในการคํานวณในเรื่องนั้น ๆ สงผลใหผูเรียนมีความสามารถคดิคํานวณเหมาะสม

ตามระดับชั้น      

 3. ผูเรยีนมีวิธีการตัดสินใจแกปญหา  

 4. ผูเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกโจทยปญหา สามารถวิเคราะหปญหาและ

สถานการณ วางแผนการแกปญหา ตัดสินใจ และแกปญหาตามหลักการของคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เห็นความสําคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมทั้งการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้น จากผลการฝกฝนทักษะทางคณิตศาสตรซึ่งเปนขั้นนําเขาสู

บทเรียน สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา ในปการศึกษาตอไป วางแผนพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรคจากการฝกคิดเลข

เร็ว เนื่องจากชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา Covid 19 ระยะเวลาในการฝกฝนและแขงขันนอย ควรใช

ระยะเวลามากกวานี้หรือตลอดปการศึกษา ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนไดออกแขงขันภายนอกโรงเรียน เพื่อให

ผูเรียนไดฝกความกลาและตัดสินใจใหมีเหตุผลมากยิ่งข้ึน และควรใหมีการนําแบบทดสอบจากหนวยงานภายนอกที่

นักเรียนเขารวมการแขงขันมาใหผูเรียนฝกคิดคํานวณ วิเคราะหและแกโจทยปญหา เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาใน

ดานการเรียนและปรับปรุงวิธีการเรียนของผูเรียนดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาศักยภาพท้ัง

ของผูเรียนทุกคนและศักยภาพความโดดเดนของผูเรียนใหเปนผูที่มีความสามารถพิเศษทางดานการคิดคํานวณได

เปนอยางดีแนนอน 

 ปการศึกษา 2563 จากการสงเสริมผู เรียนมีความสามารถคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น สงผลให

เด็กหญิงอรชุตา ศุภนิตย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/5 ไดเขารวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) เมื่อวันเสารที่ 13 มีนาคม 2564 ได 100 คะแนนเต็ม จากสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (องคการ

มหาชน) และคะแนนเฉลี่ยรอยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ที่เขาสอบทั้งหมดมี
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คะแนนเฉลี่ยรอยละ 48.63 ซึ่งสูงกวาระดับจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 37.76 ระดับสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย   

รอยละ 33.98 และระดับประเทศท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 29.99 อีกดวย 

  

กระบวนการพัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหาและผลการดําเนินงาน 

 จากพันธกิจที่ 5 พัฒนาผูเรียนใหมีความรู และสมรรถนะระดับสากล พรอมเปนพลโลก เปาหมายที่ 7 

ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลกตามมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา กลยุทธที่  9 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะทาง

ภาษาและเทคโนโลยี สามารถเขาแขงขันในระดับนานาชาติได รอยละ 92 ของผูเรียนคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา  

 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานการคิดวิเคราะหระดับ ป.1-ป.3 เนนคุณภาพผูเรียนใหเปรียบเทียบขอดี 

ขอเสีย ประโยชน และโทษของขอมูล  แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน จัดลําดับขอมูลหรือเหตุการณที่อานได 

และแสดงเหตุผลประกอบการตัดสินใจ โดยมีการประเมิน การอาน คิด วิเคราะหและเขียน จาก 8 กลุมสาระ 

การเรียนรู  ป.4-ป.6 อานและวิเคราะหเรื่อง ทั้งที่เปนรอยกรองและรอยแกว)  เพื่อประเมินความเขาใจในการ

ตีความ วิเคราะหความ โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหาดังนี้ 

 กิจกรรมพูดดีมีสาระ เปนสวนหนึ่งของโครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา เปดโอกาสใหนักเรียนใช

ศิลปะในการพูดหลายๆ แบบ เปนการแสดงความคิดเห็นเพื่อโนมนาวจิตใจผู ฟง ทําใหผู ฟงเกิดความศรัทธา

เลื่อมใสมความคิดเห็นคลอยตาม หรือกระทําอยางใดอยางหน่ึง ตามที่ผูพูดตั้งความมุงหมายไว โดยใชกระบวนการ

คิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีพูด ผลการดําเนินงาน สงเสริมการคิดวิเคราะห 

คิดอยางอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแกปญหา  รวมทั ้งสามารถวิเคราะห 

ความนาเชื่อถือจากสื่อโฆษณา  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดูได คิดเปนรอยละ 92.96  บรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีระดับคุณภาพยอดเย่ียม  

 กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต เปนสวนหนึ่งของโครงการศูนยวิทยบริการ  โดยมีกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรียน

เกิดการเรียนรู ศึกษาคนควา แสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา มี

การปฏิบัติจริง เชน กิจกรรมเลาขาว กิจกรรมพี่สอนนองอาน กิจกรรมคนความทางอินเตอรเน็ต กิจกรรมปริศนา

พาเพลิน กิจกรรมสรางสรรคปญญาตอบปญหาทั่วไป ทําใหผูเรียนมีการพัฒนาการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายและแกปญหาได  ผลการดําเนินงาน สงเสริมทักษะชีวิตในการทํางานมีความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขรวมทั้งแกปญหาไดดวยการคิด คิดเปนรอยละ 94.21 บรรลุตามเปาหมาย     

ท่ีกําหนด โดยมีระดับคุณภาพยอดเย่ียม  

 กิจกรรม Science Talent  Show เปนสวนหนึ่งของโครงการ ASCS Sci – Tech  สนับสนุนใหผูเรียน

ไดฝกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบผานกิจกรรมการเรียนการสอนในวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เชน การวางแผน การออกแบบ การสรางชิ้นงาน และมีการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลตลอดจน 

นําเสนอผลงานเผยแพรเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณแกนักเรียน ผลการดําเนินงาน ผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด
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ทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบผานกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแกปญหา     

เฉพาะหนา การนําความรูไปปรับประยุกตใชกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม คิดเปนรอยละ 92.70  บรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

 การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ของ 8 กลุมสาระ

การเรียนรู  มีความสามารถในการคิด จําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง อยางรอบคอบ โดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจระดับดีข้ึนไป คดิเปนรอยละ 75.06  

 

กระบวนการพัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและผลการดําเนินงาน 

 จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป โรงเรียนกําหนดเปาหมาย พันธกิจที ่ 5 

เปาหมายที่ 7 กลยุทธท่ี 9 รอยละ 82 ของผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรม โดยประเมินตามเกณฑระดับชั้น ผลการ

ดําเนินการ รอยละ 90.99 ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดวยกระบวนการสงเสริมดังนี้ รอยละ 

92.20 ของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางานเปนทีม ระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1- 3 สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน การใช Google คนหา

ขอมลูตรงตามหัวขอ นํามาจัดหมวดหมู คนหา จัดเก็บ และเรียกใชไฟลตามวัตถุประสงค รวมถึงการนําเสนอ โดย

ใชเครื ่องมือ iPad และรอยละ 89.77 ของผู เรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาทิเชน  

 สงเสริมกระบวนการคิดออกแบบเชิงสรางสรรค ใชจิตวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีออกแบบนวัตกรรม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 กิจกรรม Creative of Art  บูรณาการวิชานาฎศิลป ศิลปะ กําหนดหัวขอใหรูจัก

การคนหา วิเคราะห สรางสรรคความคิด ออกเปนจินตนาการ ภายใตการละเลนเด็กไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4-6 สรางสรรคผลงานโดยผาน Application  ทางไอแพด ใชสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีในการออกแบบและ

นําเสนอผลงาน เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ จากกิจกรรม Coding 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ประยุกตใชทฤษฎีเกี่ยวกับการแกไขปญหาเชิงตรรกะกับทักษะการเขียนโปรแกรม 

เขาดวยกันเพื่อสรางชิ ้นงานหรือนวัตกรรม ตองแตขนาดเล็กจนถึงชิ้นงานที ่เปนโปรเจกตขนาดใหญและนํา       

สิ่งเหลานี้ตอยอดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

 ดวยกระบวนการเหลานี้ การสงเสริมศักยภาพของผูเรียนใหมีความโดดเดน ดวยกิจกรรมการแขงขัน  

K bot นานาชาติ จัดสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน K’BOT นานาชาติ ประจําปการศึกษา 2563 ผูเรียนสามารถ

รวมกันสรางสรรคผลงานเชิงนวัตกรรม รายการ International Youth Robot Competition 2020 สาธารณรัฐ

เกาหลี ระหวางวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ซึ่งเปนการแขงขัน online จากสถานการณ Co-vid รายการ Robot 

Creation (Junior) Theme  Robot Help US จากเหตุการณใกลัตัว Project Robot X (Nursing robot)  ไดรับ

รางวัล Grand Award ดวยสถานการณปจจุบัน สังคมเกิดโรคระบาด Covid 19 การสรางเครื่องมือชวยเหลือ

ทางการแพทยแกปญหาใหกับคุณหมอพยาบาล และชวยเหลือคนไข ซึ่งเขากับสถานการณ Covid 19 เปนอยางดี  

จึงเปนนวัตกรรมที่ไดรับความสนใจ และ รางวัล Gold award จากทีม Automatic Laundry Separator ซึ่งเปน 

Project สรางอุปกรณซักผาอัตโนมัติ และแยกสีของผาออกไดดวย โรงเรียนไดเผยแพรผลงานความโดดเดน     
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ทาง website , facebook และวารสารรมพิกุล ปการศึกษา 2563  แนวทางการพัฒนา โรงเรียนวางแผนพัฒนา

การความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยใหผูเรียนเลือกหัวขอตามความสนใจ เพื่อใหผูเรียนสามารถประมวล

ความรูตางๆ ท่ีไดจากการสืบคน รวบรวมขอมูล ประเมิน ตัดสินใจเลือกและใชความรูเหลานั้นเพ่ือออกแบบวิธีการ

แกปญหา รวมถึงความสามารถในการประยุกตความรูในการแกปญหาหรือสรางสรรคชิ้นงานเปนนวัตกรรมได  

 

กระบวนการพัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 โดย

ระบุไวในพันธกิจที่ 5 เปาหมายที ่ 7 กลยุทธที่ 9 รอยละ 94 ของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร โดยประเมินตามเกณฑในแตละระดับชั้น มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม มีดังน้ี 

 โรงเรียนมีการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา วิทยาการคาํนวณ มีวัตถุประสงคเพื่อนักเรียนมีความเขาใจ

ในระบบปฏิบัติการ รูจักการใชเทคโนโลยี รูประโยชนและโทษในการใชเทคโนโลยี เรียนรูเก่ียวกับสวนประกอบของ

คอมพิวเตอร หนาที่การทํางานของคอมพิวเตอร นอกจากนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ใช iPad ใน

การเรียน นักเรียนสามารถสืบคนความรูและสื่อสารทางอินเทอรเน็ต รูจักการวิเคราะหและเลือกใชขอมูลจาก

แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ สามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชอยางถูกตอง เหมาะสม นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู

ผานการใช Application และโปรแกรมตางๆ นักเรียนมีการสรางและนําเสนอผลงานเปนรายกลุมและรายบุคคล

โดยใชเทคโนโลยีในทุกรายวิชา รูจักการนําเทคโนโลยีมาใชในการประมวลผลขอมูล สามารถบูรณาการความรูและ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื ่อสารและพัฒนาตนเองใหมีทักษะการใชเทคโนโลยี (ICT Literacy) อยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมสงเสริม ดังนี้  

 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาการคํานวณ 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา วิทยาการคํานวณในแตละระดับชั้น ผูสอนคํานึงถึงความแตกตาง

ของผูเรียนในการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผูสอนไดออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู

ในแตละระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ฝกใหนักเรียนไดเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวร

หรือสื่อใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค ใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 

นอกจากนี้ใหนักเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ฝกใหนักเรียน

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

นอกจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาการคํานวณแลว ยังมีการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

ในดานการใชเทคโนโลยี พบวา ผูเรียนรอยละ 99.84 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถนํา

เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาตนเองในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

 กิจกรรม The Maker เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถอานออกเสียงภาษาอังกฤษและ

เปนกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียนในการนําความรู ประสบการณการเรียนรูที่ไดเรียนมานําเสนอผานสื่อ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนสามารถแสดงความคิดริเริ ่มสรางสรรคสําหรับการ

ถายทอดองคความรู ประสบการณในแบบของผูเรียนแตละคน 

 จากผลการประเมินในปที่ผานมา พบวา ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นักเรียนมีความเขาใจในระบบ วิธีการใชเทคโนโลยี การประมวลผลขอมูล 

การสืบคนความรูทางอินเตอรเน็ต และผูเรียนสามารถนําเสนอผลงานหรือสรางผลงานการใชเทคโนโลยีได สงผลให

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม รูจักการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะในการ

สรางสรรคชิ้นงานในการทํางานและรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

กระบวนการพัฒนาสงเสริมผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลการดําเนนิงาน 

 โรงเรียนไดกําหนดเปนนโยบายพัฒนาไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2565 โดยระบุไวใน     

พันธกิจที่ 5 เปาหมายที่ 7 กลยุทธที่ 9 วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร โรงเรียน

ประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล รอยละ 100 ของผู เรียนไดการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ ์ทางเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด มีการวิเคราะห รายงานผลการเรียนเปนรายบุคคลใหแกผูปกครอง 

การวิเคราะหแกปญหาระดับสายชั้น การสงตอนักเรียนในระดับชั้นตอไป รอยละ 100 ของนักเรียนบรรลุการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศกึษา มีการประเมินดังนี้  
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กระบวนการพัฒนาสงเสริมผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตองานอาชีพและผลการดําเนินงาน  

 พันธกิจขอที่ 5 เปาหมายที่ 7 กลยุทธที่ 9 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการทํางานหรืออาชีพในอนาคต จึงจัดใหมีการเรียนการสอนที่มุงเนนให

นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาตอและการประกอบอาชีพสุจริตในรายวิชาแนะแนว และรายวิชา

การงานอาชีพ ในทุกระดับชั้น  

 รายวิชาแนะแนว ในดานการศึกษาตอ เพ่ือใหผูเรยีนไดพัฒนาตนเองดานการเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 

รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียน หรือการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝรู      

ใฝเร ียน มีวิธีการเรียนรู และสามารถวางแผนการเรียน หรือการศึกษาตอไดอยางเหมาะสม และในดานการ

ประกอบอาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดาน รูและเขาใจโลกของงานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดี

ตออาชีพสุจริต มีการเตรยีมตัวสูอาเซียน สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ 

 รายวิชาการงานอาชีพ ในดานการประกอบอาชีพ เพื ่อใหผู เรียนมีทักษะที่จ ําเปนตออาชีพ เห็น

ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีตออาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต
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และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีความเขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ 

ใชเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

 ผลการดําเนินงาน ในภาพรวมผูเรียนรอยละ 97.33 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

จะเห็นไดจากผูเรียนรอยละ 100 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ กลาวคือ ผูเรียนมีความ

สนใจที่จะพัฒนาตนเองในดานการเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ รูจักแสวงหาและใชขอมูลประกอบการวางแผน  

การเรียน หรือการศึกษาตอ มีนิสัยใฝรู ใฝเรียน รวมทั้งมีการศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในผูเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 100 เต็มตามจํานวนผูเรียน โดยเลือกเรียนในโรงเรียนตางๆ ทั้งโรงเรียน

รัฐบาล โรงเรยีนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ  

 ผูเรียนรอยละ 94.65 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการการทํางานหรืองานอาชีพ ซึ่งจะ

เห็นพบไดในรายวิชาการงานอาชีพ มีตัวชี้วัดที่ปลูกฝงใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนตออาชีพ เห็นความสําคัญของ

คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีตออาชีพ ประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต 

และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  

 จากผลการประเมินในปที่ผานมา พบวา ผูเรียนมีความสนใจในการทํางานหรืองานอาชีพสูงขึ้น เนื่องจาก

ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหผูปกครองและครอบครัวประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ผูเรียนจึงมี

ความตองการมีสวนรวมในการแกชวยปญหาดังกลาว ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการนําผลงานที ่เกิดจาก 

การสรางสรรคดวยตนเอง และงานอดิเรกออกจําหนายทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการชวยหารายไดใหกับครอบครัว 

รวมทั้งเปนการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งผูเรียนยังไดนําความรู ความชํานาญทางดานเทคโนโลยี       

ไปประยุกตใชเพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับสินคา และเพิ่มความนาสนใจเพ่ือดึงดูดลูกคาอีกดวย 

 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ไดรับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน จาก

กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดนําเสนอความสามารถดานการทํางานหรืองานอาชีพที่ผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ

พื้นฐานที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพจริง เพื่อชวยเหลือครอบครัว เชน 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สราง Facebook Fanpage เพื่อจําหนายวุนแฟนซีเพื่อชวยขยายชองทาง 

การหารายไดของครอบครัว และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใชความรู และทักษะพื้นฐานที่ไดเรียนมา 

วาดภาพโดยใช Application good note เพ่ือสราง line sticker จําหนายทาง Application Line เปนตน 

 

กระบวนการพัฒนาสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดและผลการ

ดําเนินงาน 

 พันธกิจที่ 3 เปาหมายที่ 5 กลยุทธที่ 7 ตั้งคาเปาหมายรอยละ 94 ของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามคุณคาพระวรสารและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทางโรงเรียนไดดําเนินการ

พัฒนานักเรียนในรูปแบบของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจ 

เปาหมายและกลยุทธที่กําหนดไว ซึ่งการดําเนนิงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมดังตอไปนี้  

 รอยละ 95.57 ของผูเรีนยมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่

โรงเรียนกําหนด โดยเนนคุณคาพระวรสารเรื่องการรัก และรับใช สงเสริมโดย โครงการฟนฟูชีวิตจิตศษิยพระคริสต 
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กิจกรรมฟนฟูจิตใจนักเรียนและผูปกครอง ป.1-ป.6 กิจกรรมฟนฟูจิตใจนักเรียนรับศีลศักดิ์สิทธ์ิ ป.3–ป.6 โครงการ

รวมใจในพิธีกรรม กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสตางๆ โครงการ Tell the world of God’s Love 

กิจกรรมรักพระคัมภีร โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคายคุณธรรม โครงการเด็กดีมีคุณธรรมรัก

ความเปนไทย กิจกรรมวินัยเดนมารยาทงาม กิจกรรมเด็กดีศรีคอนแวนต กิจกรรมธนาคารความดีสูสังคม IT 

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน กิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ ร.10 การสงเสริมผูเรียน

และหลอหลอมดวยคําสอนของศาสนา ซึ่งไมวาจะศาสนาใด มุงใหนักเรียนเปนผู ที ่มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสํานึกกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม  

 รอยละ 94.89 ของผู เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด 

โรงเรียนจัดโครงการเด็กดีมีคุธรรมรักความเปนไทย กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวัน

วชิราวุธ กิจกรรมปจฉิม  ซึ่งเปนการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

เคารพกฎระเบียบขอบังคับของสังคมมีอิสระเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน รูจักการใชเหตุผล

ในการดําเนินชีวิต สรางสัมพันธใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน เปนผูมีนํ้าใจประชาธิปไตย เห็นแกประโยชนสวนรวม 

รูจักเสียสละ เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่โรงเรียนกําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติสูการยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 สอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียน 

 รอยละ 95.83 ของผูเรียนไดรีบการสงเสริมคุณลักษณะตามอัตลักษณของโรงเรียน ซื่อสัตย เรียบงาย  

การงาน รักเมตตา และกตัญูรูคุณ ดวยกิจกรรมเด็กดีศรีคอนแวนต วิธีการหลอหลอมใหนักเรียนตระหนักและ

การทําความดีตามหลักการของคุณลักษณะที่โรงเรียนกําหนดไว ใหเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต มีมโนธรรมเท่ียงตรง 

จริงใจ โปรงใส ไมคดโกงยึดความถูกตอง เปนคนเรียบงาย อยูอยางพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ 

ถอมตน และมีความสุขในชีวิตของตน รักและมุงมั่นในการทํางาน ไมเลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุมเท รับผิดชอบ      

มีความรักเมตตา เปนบุคคลเพื่อผูอื ่น เสียสละ แบงปน มีจิตสาธารณะ และกตัญูรูคุณ ตอบแทนผูมีพระคุณ       

มีจิตสํานึกในความดีของผูอื่น ใสใจผูอื่น จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบันการศึกษาเหลานี้

คุณลักษณะตามอัตลักษณของนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม  

 รอยละ 95.38 ของผูเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณของโรงเรียน โรงเรยีนสงเสริมดวย โครงการ ASCS 

รอบรู นอกรั ้วคอนแวนต โครงการ Academic Walk Rally โครงการ ASCS Competition โครงการพัฒนา

ศักยภาพความเปนผูนํา กิจกรรมสัมผัสชีวิต กิจกรรมคายผูนําจิตอาสา ในการหลอหลอมนักเรียนดวยเอกลักษณ

ของสถานศึกษา “รูกวาง  ใจกวาง” (Boundless Knowledge, Generous Mind) อันหมายถึง การเปนผูมีความรู

ท่ีหลากหลาย รูเขา รูเรา รูลึกและรูจริง เปนผูท่ีมีจิตใจกวางขวาง มีจิตสาธารณะ รักและแบงปน ใหความชวยเหลือ

ตอผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน มีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ 

         รอยละ 94.26 ของผูเรียนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมดวย

โครงการ ธ ธรรมนําชีวี กิจกรรมพอใจใชอยางพอเพียง  
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กระบวนการพัฒนาสงเสริมผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยและผลการดําเนินงาน  

 พันธกิจที ่ 4 เปาหมายที ่ 6 กลยุทธที่ 8 ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนภูมิใจในความเปนไทย รวมอนุรักษ

วัฒนธรรมแบะสืบสารประเพณีไทย คาเปาหมายรอยละ 94 ของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

สงเสริมดวยโครงการ ธ.ธรรมนําชีวิต สงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนผูที ่มีความ

จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสํานึกตอผูมีพระคุณ ปลูกฝงใหผูเรียนไดรูตระหนักถึงความสําคัญ

ของวันสําคัญตางๆ  รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย  มีการทํางานเปน

กลุมเปนทีม รวมกันแสดงความคิดเห็นในการรวมกิจกรรมตางๆ สงเสริมและอนุรักษ  เอกลักษณความเปนไทยและ

วัฒนธรรมไทย ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาในการบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นและ

ภูมิปญญาทองถิ่นรวมถึงรูปแบบในการกิจกรรมเสริมประสบการณ ใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

สงเสริมใหชุมชนและผูปกครองไดมีสวนรวมในกิจกรรมกับสถานศึกษาเพื่อสรางสัมพันธอันดีระหวาง บาน วัด 

โรงเรียน ตามแนวการปฏิรปูการศกึษา ผลการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมาย 95.16  

            โครงการ Perfect Youth กิจกรรมประกวดมารยาทไทย พบวา ร อยละ 95.45 นักเรียนมีความ

ภาคภูมิใจในทองถิ ่นในความเปนไทยและนักเรียนแสดงออกดานมารยาทไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสมใน

ชีวิตประจําวัน กิจกรรม Creative of Arts พบวารอยละ 96.14 ของผู เรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ ่นและ 

ความเปนไทยและสามารถสื่อสารความคิดออกมาในรูปแบบของภาพวาดไดตามเกณฑของแตละระดับชั้น โดยใช

เกณฑ 18 คะแนนขึ้นไป และ รอยละ 98.56  ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 สามารถสรางนวัตกรรมโดยการ

สรางผลงานภาพวาดผาน Applicationd สําหรับการวาดภาพบน iPad เชน Procreate,ibis Paint X,Explain 

Everything ได  

 โครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ  พบวารอยละ 94.61 ผูเรยีนไดเรียนรู 

ศึกษาคนควาและแสวงหาความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนภาษาไทย เพื่อเปนการฝกพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะ

การอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยที่ถูกตองและเหมาะสมตามระดับชั้น นอกจากนี้ยังเปนการใหผูเรยีน

ฝกระบบการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคผลงานขึ้นมาจากทักษะที่หลากหลาย เพ่ือแสดงความรู ความ

คิดเห็นในการรวมกันรณรงคอนุรักษภาษาไทยใหคงอยูคูชาติไทยตอไป 

 

กระบวนการพัฒนาสงเสริมผูเรียนมีการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายและผลการ

ดําเนินงาน  

 พันธกิจที่ 5 เปาหมายที่ 7 กลยุทธที่ 10 โรงเรียนตั้งคาเปาหมาย รอยละ 93 ของผูเรียนเปนผูนํา มีทักษะ

ชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื ่นไดอยางมีความสุข โรงเรียนสงเสริมดวย โครงการศูนยวิทยบริการ กิจกรรม

บรรณารักษนอย ผลการดําเนินงาน รอยละ 94.93 ของนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเขามาชวยงานบรรณารักษ ซึ่ง

เปนเรื่องที่ดีและควรไดรับการสงเสริม เพราะเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักเสียสละ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

และฝกการทํางานรวมกับผูอื ่นตลอดจนเมื ่อนักเรียนเหลานี้ทํางานคลุกคลีอยู กับหนังสือจะทําใหเกิดทักษะ         

ในการศึกษาคนควาดวยตนเองจากหนังสือประเภทตาง ๆ ที่มีอยูในหองสมุดอีกดวย เพื่อเปนการเปดโอกาสให

นักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง ไดรับความรูจากกิจกรรมวิชาการและนันทนาการ ซึ่งแฝงเรื่องเกี่ยวกับ 
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การอานไวใหนักเรียนไดฝกทักษะ เรียนรูรวมกัน ฝกการเปนผู น ํา - ผูตาม การทํางานเปนทีม อันจะนําไป 

สูประสบการณตรงท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง  

 โครงการพัฒนาความเปนผูนํา กิจกรรมสัมผัสชีวิต กิจกรรมคายผูนําจิตอาสา ผลการดําเนินงาน รอยละ 

95.42 ของผูเรียนเปนผูใหความชวยเหลือแกผูดอยโอกาสจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนที่จะลดความเหลื่อมลํ้านั้นและ

ยังสามารถยกระดับความเปนอยู การศึกษา ตลอดจนการดํารงชีวิต และเพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงความ

รับผิดชอบชวยเหลือคนในสังคมทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตขึ้น ดวยการทํากิจกรรมสาธารณะกุศล,  

การบริจาคทุนทรัพย ตลอดจนสิ่งของตางๆ ตามกําลัง สงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของโรงเรียน

ในเครอืคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร 

 โครงการสภานักเรียน กิจกรรม Leader Plus กิจกรรมพี่ร ับนอง กิจกรรมสงพี่-อําลานอง กิจกรรม      

สานสัมพันธ ผลการดําเนินงาน รอยละ 94.00 ของผูเรียนมีความเปนผูนําทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน  

ไดอยางมีความสุข  

 

กระบวนการพัฒนาสงเสริมผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมและผลการดําเนินงาน  

 พันธกิจขอที่ 5 เปาหมายที่ 7 กลยุทธที่ 10 โรงเรียนตั้งคาเปาหมาย รอยละ 92 ของผูเรียนมีสุขภาวะ

รางกายและจิต โดยทางโรงเรยีนไดดําเนินการพัฒนานักเรียนในรูปแบบของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจ เปาหมายและกลยุทธที่กําหนดไว ซึ่งการดําเนินงานตามแผน/โครงการ/

กิจกรรมดังตอไปนี้ 

 โครงการ Sport for Unity กิจกรรม Sport Hour ผลการดําเนินงาน รอยละ 93.16 ของผูเรียนที่มีสุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพของตเอง และมีสวนรวมในกรดูแลสุขภาพ กิจกรรมที่สงเสริมปลูกฝงและพัฒนาผูเรียน 

เก่ียวกับการสงเสริมใหผูเรยีนมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงและออกกําลังกายสมํ่าเสมอรูจักใชเวลาวาง

ให เก ิดประโยชน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและร ักในการออกกําลังกาย ประเมินจากการจัดทํา 

แบบประเมินลานสุขสนุกกับกีฬา ของนักเรียน และครู และการศึกษาเอกสาร รายงานการประชุมฝายวิชาการ 

รายงานกลุ มสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา ขั ้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม และสรุปผลการการดําเนินกิจกรรม โดยการดําเนินงานนี้ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เปน  

ครูที ่ทําหนาที่เวรประจําวัน รวมถึงครูที่สนใจในการออกกําลังกาย และ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 1 ถึง 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 โรงเรียนบันทึกสถิตินํ้าหนักสวนสุงตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัยหรือกรมพลศึกษา ผลการประเมิน 

รอยละ 94.12 ของผูเรียนมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน และมีแบบบันทึกสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ         

กรมอนามัยหรือกรมพลศึกษา พบวา รอยละ 94.92 พบวาผูเรียนที่มีสมรรถภาพตามเกณฑของกรมพลศึกษา  

 

 

 

 



43 
 

 
 

     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน 

*** 

ผลสําเร็จ(ขอ) 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบตั ิ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจทีส่ถานศกึษากําหนด

ชัดเจน 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1  กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการ

ศึกษาชาต ินโยบายของรฐับาลและตนสงักัด 

 - 
  

 1.2 กําหนดวิสยัทัศน และพันธกจิ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง           

กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 

นโยบายของรฐับาลและตนสังกัด 

 - 
  

 1.3 กําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอ             

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 -   

 1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบ        

จากคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
 -   

 1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรยีนเผยแพร 

ตอสาธารณชน 
 -   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน

ระบบ   -   

 2.2  มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
 -   

 2.3  มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ

ดูแลชวยเหลือนกัเรยีน และระบบการนเิทศภายใน 
 -   

 2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา  -   

 2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรบัผิดชอบตอผลการ

จัดการศกึษา 

    

3 ดาํเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 บรหิารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 
 -   

 3.2 บรหิารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา

หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบท

ของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 

 - 
  

 3.3 บรหิารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  
 -   

 3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศกึษาครอบคลุมการจัดการเรยีนการ

สอนทุกกลุมเปาหมาย  
 -   

 3.5 สถานศึกษามีการปรบัปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 -   
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
*** 

ผลสําเร็จ(ขอ) 

ผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบตั ิ

4 พัฒนาครูและบคุลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 - 

  

 4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  -   

 4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนา

งานและการเรียนรูของผูเรียน 
 - 

  

 4.4 มกีารตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 

บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
 - 

  

 4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปน

แบบอยางท่ีดีท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
 - 

  

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย 
 - 

  

 5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน  

ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย 
 - 

  

 5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

เปนรายบุคคล และเปนกลุม 
 - 

  

 5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

และมีความปลอดภัย 
 - 

  

 5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอม

ตามศกัยภาพของผูเรียน 
 - 

  

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          

การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 - 

  

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 - 

  

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 - 

  

 6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริการ

จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

 - 
  

 6.5 ตดิตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษาเพ่ือใชในการบริการจัดการและการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 - 
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   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลสําเร็จทุกประเด็นพิจารณา 

                                                 จํานวนประเด็นพิจารณา 
5 ยอดเยี่ยม 

 

จุดเนน การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาคาทอลิก  

กระบวนการพัฒนาเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศกึษากําหนดชัดเจน 

 2.1 กระบวนการพัฒนาการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

โรงเรียนไดกําหนดเปนนโยบายเพื่อพัฒนา กระบวนการบริหารและการจัดการในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 2563-2565 โดยระบุไวในพันธกิจที่ 1 เปาหมายที่ 1 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการประกัน

คุณภาพโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 โดยทางโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เพื ่อใหบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด มีการดําเนินงานตามแผนงานนโยบาย และงานประกันคุณภาพ 

ติดตามงานสารสนเทศดังนี้  

 โรงเรียนไดประเมินการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2563 โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผล 

การนิเทศ กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมกันจัดทํา SWOT Analysis เพื่อ

วิเคราะหสภาพโรงเรียน คนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค จากบคุลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน รวมกัน

กําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพผูเร ียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําป ใหพัฒนาทันตอความเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบาลของ

รัฐบาล และของตนสังกัด กําหนดวิธีดําเนินงานในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

ในครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติของโรงเรียน กําหนดบทลาทหนาที่โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียน

และนักเรียน ในการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผนอยางมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณ พรอมทั้งจัดหา

ทรัพยากร เพื่อการดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จัดทําและดําเนินการตามแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบริหารงานโดยใชวงจร PDCA ในการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนการตรวจประกัน

คุณภาพภายใน ประชุมชี้แจง Auditor และ Auditee เกี่ยวกับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการตรวจ

ประกันคุณภาพภายในตามที่ระบบไวในปฏิทินของโรงเรียน ผูตรวจดําเนินการศึกษาเอกสารหลักฐาน และบันทึก

การตรวจประกันคุณภาพภายใน ผานมาตรฐานคุณภาพทบทวนผลการตรวจประกันคุณภาพภายใน นําผล 

การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานการประเมินคุณภาพภายในรายงานตนสังกัดและเผยแพรสูสาธารณะชน  

 รอยละ 98.85 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ 2561 มี 

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและการกําหนดคาเปาหมาย ของแตละมาตรฐานและประกาศใชทุกปการศึกษา     
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มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป การดําเนินงานภายใตโครงสรางการบริหาร

โรงเรียน และมีการกํากับติดตาม การจัดทําขอมูลสารสนเทศตามโครงสรางบริหาร มีการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนไดเชิญผู ทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมในการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  

 

กระบวนการพัฒนามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 พันธกิจขอที่ 1 เปาหมายที่ 1 กลยุทธที่ 1 โรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2563 ให

สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 โดยกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จุดเนนการบริหารและการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการผาน 

การดําเนินงานของแตละฝายตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนโดยเนนการกระจายอํานาจ มีการกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบตามสายงาน และกําหนดขอบขายหนาที่อยางชัดเจน รวมทั้งมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลง

การเรยีนรูทีเ่อ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2563 

คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวางแผนและกํากับติดตามการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของ

แตละฝาย คุณครูและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดโครงการและกิจกรรมใหบรรลุคาเปาหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจุดเนนการบริหารและการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย

ทํางานตามกระบวนการ PDCA แตละฝายมีการประชุมวางแผนและทํางานรวมกันตามบทบาทหนาที ่ความ

รับผิดชอบเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนโรงเรียนคาทอลิกระดับมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกลสู สังคมโลก” รวมทั้งพันธกิจและเปาหมายของสถานศึกษาตามที่ปรากฏใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มโดย

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหทันกับสถานการณ โดยเฉพาะทักษะดานภาษาและการใชเทคโนโลยี 

กํากับติดตามใหการนิเทศภายในอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพดานการจัดการเรียนรู โดยเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ฝายวิชาการดําเนินงาน

พัฒนาวิชาการที ่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา วัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการ

หลากหลายโดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนตามสภาพจริงอยางเหมาะสม ฝายบุคลากรมีการวางแผนอัตรากําลัง  

มีโครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ใหมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีระบบการนิเทศภายในภาคเรียน

ละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ฝายกิจการนักเรียนจัดระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนโดยใหคุณครูประจําชั้นและคุณครูผูชวย ดูแลนักเรียนดานการเรียนและพฤติกรรมผานการ

ประสานรวมมือกับผูปกครองเพื่อสงเสริมนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ  ฝายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

ดําเนินงานตามแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ 

การจัดการเรียนรู และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
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 คณะกรรมการดําเนินงานมีการประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ปการศึกษา 2563 อยางตอเนื่อง แตละฝายสรุปโครงการและกิจกรรมที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานที่

บรรลุเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัตกิารประจําป 2563 ฝายมาตรฐาน

และคุณภาพจัดทําแผนประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 มกีารกํากับติดตามและ

ประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรมของ 7 ฝาย ศึกษาความพึงพอใจจากผูมีสวนเกี่ยวของตอการจัดการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563 จัดทําสรุปรายงานแผนปฏิบัติการประจําป 2563 จัดทํารายงานการประเมินตนเองและ

เผยแพรสูสาธารณะชนทาง website facebook fanpage และหนังสือวารสารรมพิกุล ดวย   

 ดวยระบบบริหารและการจัดการ โดยเนนการเปนผูนําแบบผูรับใช ภายใตสถานการณ COVID-19 ภาวะ

ผูนําจึงเปนทั้งผูนํา (leader) ผูตาม (follower) และ สถานการณ (situation) ที่ตองใหความสําคัญทั้งดานเปน 

ผูบริการ (servant) ผูนํา (leader)  ตลอดจนใหความสําคัญกับปฏิสัมพันธระหวางผูบริการและผูนํา (servant & 

leader) ในการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกันตามเจตนารมณของการจัดการศึกษา วา การบริการ (serving) 

ประกอบดวย 3 องคประกอบยอยคือ การรับรูรับฟง (listening) การเห็นอกเห็นใจ (empathy) และการกระตุน

เยียวยา (healing) จึงทําใหระบบการจัดการภายใตสถานการณ COVID-19 สามารถจัดการบริหารเปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณได การดําเนินจึงบรรลุคาเปาหมายอยางเปนระบบ  

 

กระบวนการพัฒนาดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

 พันธกิจที่ 1 เปาหมายที่ 1 กลยุทธที่ 2 โรงเรียนจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเนนการเปนผูนําแบบผูรับใช 

โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใหโรงเรียนดําเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เนนคุณภาพผู เร ียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ทุกกลุมเปาหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษา ชุมชน 

สังคม และทองถิ่นรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนํามาออกแบบและวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุนและ

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายและวิสัยทัศนของสถานศึกษา การนําหลักสูตรไป

วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอนแตละกลุมสาระการเรยีนรู การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล

การใชหลักสูตร และนําผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. สํารวจสภาพปจจุบันของสถานศึกษารวมกับครู นักเรียน ผูปกครองในรูปแบบของแบบสอบถาม และ

ประชุมผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการดาํเนินงาน  

 2. แตงตั ้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช 2561  

 3. แตงตั้งคณะกรรมการและการจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

และการประกาศใชหลักสตูรสถานศึกษา  
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 หลักสูตรของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม มีความยืดหยุนสอดคลองกับ เปาหมายและวิสัยทัศนของ

โรงเรียน มุงจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย มีนักเรียน ผูปกครอง คณะ

ครู และชุมชนรวมกันกําหนดเปาหมายทําใหโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนที่หลากหลายสนองความตองการ

ของนักเรียน มีวิธีการดําเนินการดังนี้  

 1. มีการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562  

 2. มีการจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระฯ  

 3. มีการจัดโครงสรางหลักสูตรและเวลาเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  

2551 

 4. มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม  

 5. มีการเปดกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  

 6. มีการจัดกิจกรรมของแตละกลุมสาระการเรยีนรู 

 การนําหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอนตามที่กําหนดบรรลุผล

ตามจุดมุงหมาย มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอนที่กําหนด บรรลุ

ตามจุดมุงหมาย โดยมีการดําเนินการดังนี้  

 1. ประชุมเพื่อใหครูไดศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เพ่ือจัดทําโครงสรางเวลาเรียนและโครงสรางหนวยการเรียนรู 

  2. ครูจัดทําโครงสรางหนวยการเรียนรู โดยเนนความสําเร็จตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของ

หลักสูตร  

 3. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที ่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยจัดทําทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น  

 4. ครจูัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการ ของผูเรยีน  

 5. ครมูวีิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยเนนการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

 โดยผลการดําเนินงาน รอยละ 100 ของครูกําหนดเปาหมายคุณภาพผู เรียนทั ้งดานความรู ทักษะ

กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค รอยละ 95 ของครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและ

ใชขอมูลในการวางแผนจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน ผลการดาํเนินงานของการพัฒนาหลกัสูตร รอยละ 

86.81 มีความพึงพอใจที ่ม ีตอการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เนนคุณภาพผู เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ทุกกลุมเปาหมาย  

 

กระบวนการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 พันธกิจที่ 2 เปาหมายที่ 3 กลยุทธที่ 5  กลยุทธที่ 6 การพัฒนาครูจึงมุงเนนเก่ียวกับสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) 5 ประการ ไดแก การมุ งผลสัมฤทธิ ์ของการปฏิบัติงาน การบริการที ่ด ี การพัฒนาตนเอง          
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การทํางานเปนทีม การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณครู และสงเสริมการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ

เรยีนการสอนของคร ูดังนี้ 

 แผนงานสรรหาและธํารงรักษา รอยละ 90 ของครูที่สอนตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจและสงเสริมให

ครูสอนตรงตามสาขาที่ครูจบการศึกษา และสงเสริมความเชี่ยวชาญสําหรับครูที่มีประสบการณการสอนนานปแต

ไมตรงสาขา ใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง ผลการดําเนินงาน  

 แผนงานพัฒนาบุคลากร รอยละ 90 ของครูที่ผานการอบรมในวิชาที่ตนเองถนัดตามมาตรฐานวิชาชีพ          

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เปนกิจกรรมเพื่อใหครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลมไดมีการ

พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ เพื่อสงเสริมครูใหมีการศึกษาคนควาและพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

โดยการเขารับการอบรมพัฒนาตนเองทั้งดานความรูในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบสอน และการอบรมในหัวขอตางๆ ที่

มุงพัฒนาสมรรถะครูในศตวรรษที่ 21 ไมวาจะเปนสมรรถนะดานเทคโนโลยี ดานภาษาอังกฤษ ดานคุณธรรมและ

จริยธรรมเปนตน โดยกําหนดใหครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ตองรับการอบรม     

อยางนอย 60 ชั่วโมงตอคนตอป ทําใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา         

ในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น 

 แผนงานนิเทศ แผนการจัดการเรียนรู โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู กิจกรรมเปดประตูสูความรู   

รอยละ 90 ของครูมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับเพื ่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู (PLC) 

แผนงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน ที่มีการวางแผนการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยการจัดทําคูมือการ

นิเทศภายในโรงเรียน การกําหนดปฏิทินการนิเทศรายภาคเรียน และมีกระบวนการนิเทศที่ชัดเจนครบตาม

กระบวนการนิเทศ โดยเฉพาะการสะทอนผลการนิเทศที่ทําใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูในการพัฒนาการจัดการ

เรยีนการสอนของครโูรงเรยีนอัสสัมชญัคอนแวนต สีลม อยางมีประสิทธิภาพผลการประเมิน รอยละ 86.70 ของครู

มีความพึงพอใจท่ีเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

 การสงเสริมใหครูสรางงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและเผยแพรสูภายนอก กําหนดคาเปาหมาย     

รอยละ 100 ของครูที ่ใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูทีเอื้อตอการเรียนรู โครงการพัฒนาครูใน

ศตวรรษที่ 21 กิจกรรม iTeacher เปนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพความคิดสรางสรรค

และจินตนาการดานการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครู ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถกระตุนและสราง

แรงจูงใจในการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครูไดเปนอยางดี ทําใหครูมีการพัฒนาตนเองอยู

เสมอใหมีความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยประเมินจากแบบประเมินกิจกรรม iTeacher การสรุปผลการ

ดําเนินการตามกิจกรรม ตัวอยางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่คุณครูเปนผูสรางขึ้นอยางสรางสรรคเพื่อให

เหมาะสมและสอดคลองกับวัยของผูเรียน โดยการดําเนินงานนี้ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เปนครูผูสอนในทุกกลุม

สาระการเรียนรูและทุกระดับชั้นภายในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม และรอยละ 100 ของครูในปการศึกษา 

2563 ไดเขียนบทความวิจัยในดานที่ตนเองทําการสอน 

 ผลของการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมในภาพรวมปการศึกษา 2563 พบวา โครงการพัฒนาครู 

ในศตวรรษที่ 21 ควรสงเสริมดานเทคโนโลยีใหแกครูเพิ่มขึ้น และควรเปดโอกาสใหครูไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน โดยสรางสถานการณใหครูกําหนดเนื้อหา แสวงหาความรูดวยการใชสื่อเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมใหครู
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มีความรูกวางใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งฝายบุคลากรประสานงานรวมกับฝายงานเทคโนโลยีไดสนับสนุนใหครูเกิดการเรียนรู

ดานเทคโนโลยีในรปูแบบการพัฒนาตนเองตามความตองการจากแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งยัง

สงเสริมใหครูเกิดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยฝายบุคลากรรวมกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ไดจัดการอบรมภาษาอังกฤษใหแกครูครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารและเปนเครื่องมือในการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาการสอนของครูใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการศึกษา

ในยุคปจจุบันจากโครงการสรางสังคมแหงการเรียนรูซึ ่งจะสงเสริมครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง   

 มีการนําเสนอขอมูลจากสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม อันไดแก โครงการพัฒนา

ครูในศตวรรษที่ 21 โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหบุคลากรภายในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม   

ไดรบัทราบตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาในปการศึกษาตอไปใหดีย่ิงข้ึน 

 

กระบวนการพัฒนาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 พันธกิจที่ 1 เปาหมายที่ 1 กลยุทธที่ 1 แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม แผนงานพัสดุ - ครุภัณฑ   

โครงการ Laudato si  แผนงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และโครงการประตูสูความปลอดภัย โดยฝายทรัพยากร

เพื่อการเรียนการสอนมีการสงเสริมปลูกฝงและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมดี และกระตุนใหผูเรยีนใฝรูใฝเรียนทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย จากคาตัวชี้วัดความสําเร็จรอยละ 93.18 ของการ

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมดีทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  กระตุนใหผูเรียนใฝรูใฝเรียนทั่วถึงทุก

กลุมเปาหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม รูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจของการกิจกรรม 

และรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม โดยการดําเนินงานนี้ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เปนครู นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน มีการบํารุงรักษาอุปกรณ ดูแลอาคาร

สถานที่ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน มีการแจงบํารุงรักษาอุปกรณ และอาคารสถานที่ผานระบบของโรงเรียน

ทางเว็ปไซต (www.ascs.ac.th) เพื่อทําการซอมบํารุงทางโรงเรียนมีการสํารวจสภาพอาคารสถานที่และพัสดุ-

ครุภัณฑในหอง ปละ 2 ครั้ง โดยใชแบบสํารวจสภาพอาคารสถานที่และพัสดุ-ครุภัณฑ มีการประเมินแผนงาน

อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนและนอกหองโดยผานกิจกรรมหองเรียน

สบายตา การจัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรยีนรูดวยตนเอง และเรียนรูแบบ

มีสวนรวม โดยศึกษาจากสถิติการใชหองปฏิบัติการตางๆ และตารางการใชหองของโรงเรียน เชน หองพยาบาล 

โดยศึกษาจากสถิติการเขารับบริการหองพยาบาล และหองศูนยวิทยบริการ โดยการศึกษาสถิติจากเครื่องบันทึก

สถิติการเขาใช สวนหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางดนตรี (หอง iMusic) หองคอมพิวเตอร 

หองปฏิบัติการทางภาษา (English Lab) โดยศึกษาจากตารางการเขาใชหองปฏิบัติการและตารางเรียนของ

นักเรียน 

 จากแนวทางในการพัฒนาขางตน พบวา แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมแผนงานพัสดุ - ครุภัณฑ   

โครงการ Laudato si  แผนงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และโครงการประตูสูความปลอดภัย  โดยฝายทรัพยากร

เพื่อการเรียนการสอน มีการสงเสริมปลูกฝงและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
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สังคมดีทั ้งภายในและภายนอกหองเรียนกระตุ นใหผูเรียนใฝเรียนรู ท ั ่วถึงทุกกลุ มเปาหมาย จากคาตัวชี ้วัด

ความสําเร็จรอยละ 93.18  ของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมดีทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 

กระตุนใหผู เรียนใฝเรียนรูทั ่วถึงทุกกลุมเปาหมาย  ขั ้นตอนการจัดกิจกรรมและรูปภาพการจัดกิจกรรม แบบ

ประเมินกิจกรรม และรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม โดยการดําเนินงานนี้ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เปนครู

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  มีการบํารุง  

รักษาอุปกรณ และอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน โรงเรียนไดเผยแพรผลงานความโดดเดนของ                

ฝายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนทาง website  facebook และวารสารรมพิกุล ปการศึกษา 2563 

 

กระบวนการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 พันธกิจที่ 1 เปาหมายที่ 1 กลยุทธที่ 1 ปการศึกษา 2563 มีการวางแผนในเรื่องการใชเทคโนโลยีในเรื่อง

ของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนการดําเนินงานแบบตอเนื่อง เชน ในเรื่องการบริหารจัดการ    

มีการสํารวจอุปกรณดานเทคโนโลยีอยางเปนระบบ มีการซอมบํารุงและพัฒนา เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีอยาง

สะดวก ทันสมัยและเปนปจจุบัน สวนในดานการจัดการเรียนรู มีการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในเรื่อง

การนําเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประสิทธิภาพในชั้นเรียน เชน กิจกรรม iTeacher เปนตน การดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายตามวัตถุประสงค ในเรื่องของระบบการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี ไดดําเนินการอยางตอเนื่องในทุก

ระบบ มีการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการตรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งผูที่เขามาติดตอเพื่อความ

ปลอดภัยในเรื่องสุขภาพ และมีการรายงานผลอุณหภูมิของนักเรียนเปนประจําทุกวันไปใหกับผูปกครองผานทาง 

Application “Line”  ในเรื่องการจัดการเรียนรู มีการนําเทคโนโลยีมาใชในชั้นเรียนอยางกวางขวางในสถานการณ

โควิด-19 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน มีการ

ถายทอดสดในชั้นเรียนผาน Youtube Live จัดแหลงเรยีนรูออนไลน จัดทําสื่อการเรยีนการสอนแบบ Digital และ

พัฒนาระบบการสื่อสารของครกูับนักเรียนโดยตรงผานทาง Application “Seesaw” เปนตน 

 ในดานการพัฒนาศักยภาพของครูมีการจัดการอบรมและแบงปนในรูปแบบของ PLC ในเรื ่องของ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยเฉพาะ เพ่ือใหเขากับสถานการณและครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง

มีประสิทธิภาพสูงสุด ในดานของการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ มีการประชุม

เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน สวนในดานการจัดการเรียนรู มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานจากคณะครู

และมีการประเมินความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีของผูปกครองและนักเรียน ผลการดําเนินงานไดรอยละ 

95.60 ของผูมีสวนเก่ียวของมคีวามพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
        

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวนครู (คน) *** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบัต ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ บรรจ ุ
ผานเกณฑที่

กําหนด 

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชวีิตได 

  

93 76 74 97.37 ยอดเย่ียม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง 

    76 100  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไป

จัดกิจกรรมไดจริง     76 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ

สําหรับผูท่ีมีความจําเปน และตองการความ

ชวยเหลือพิเศษ  
    71 93.42  

 1.4  ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอ

ผลงาน 
    72 94.74  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได     76 100  

2 ใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง

เรียนรูทีเ่อ้ือตอการเรยีนรู 
  94  76 74 97.37 ยอดเย่ียม 

 2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู     76 100  

 2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินใน

การจัดการเรียนรู     73 96.05  

 2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย     73 98.68  

3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   95 76 73 96.05 ยอดเย่ียม 

 3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนน

การมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  

 

    73 96.05 
 

 3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรัก

ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรกัทีจ่ะเรียนรู 

สามารถเรยีนรูรวมกันอยางมีความสุข 

 

    73 97.37 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบัิตงิาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวนครู (คน) *** 

ผลการประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบัต ิ

 

ไม 

ปฏิบตั ิ
บรรจ ุ ผานเกณฑที่

กําหนด 

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
  93 76 76 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ        

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการ

จัดการเรียนรู 
      

 

 4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมี

สวนรวมในการวัดและประเมินผล        

 4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนาํไปใชใน

การพัฒนาการเรียนรู        

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรบัปรุงการ

จัดการเรียนรู 

  94 76 76 100 

 

ยอดเย่ียม 

 5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู        

 5.2 นําขอมูลปอนกลบัไปใชในการปรบัปรงุและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง        

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จํานวนประเด็นพิจารณา 
98.16 ยอดเย่ียม 

 

จุดเนน พัฒนาครใูหมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21    

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 พันธกิจที่ 1 เปาหมายที่ 2 กลยุทธท่ี 3 รอยละ 94 ของครูที่จัดการเรยีนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน พันธกิจที่ 2 เปาหมายที่ 3 กลยุทธที่  4 รอยละ 93 ของครูจัดกระบวนการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning 

 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีจุดเนนที่สงเสริมการ

จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีการต้ังคาเปาหมายจากแผนงานการจัดการเรียน

การสอน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เนนผลการดําเนินงานที ่บรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาระดับ

มาตรฐานสากล โดยมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยครูผูสอนมีหนาท่ีคอยใหคําปรึกษา

เพื่อเนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง

ความคิดเห็น สรุปองคความรู  และนําเสนอผลงาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนที่มีรูปแบบการจัดสอนซอมเสริมเฉพาะนักเรียนที่

มีความจําเปนตองชวยเหลือ   

 จากการตรวจติดตามประเมินแผนการจัดการเรียนรูพบวา ครูมีความเขาใจในเปาหมายคุณภาพ

ผูเรียนตามหลักสูตรไดสอดคลองกับหนวยการเรียนรู อีกทั้งยังมีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูสอดคลอง

ตามตัวชี ้ว ัดตามหลักสูตร สามารถพัฒนาผูเรียนดานความรู  ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคไดสอดคลองกับตัวชี้วัดของวิชานั้น ๆ สงผลตอความรูคงทนของผูเรียนคิดเปนรอยละ 97.63 

 นอกจากนี้ยังพบวาครูมีการเชื่อมเปาหมายคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรและ

หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงประสบการณเรียนรูของผูเรียนสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมปรากฏเปนผลงานที่มีการบูรณาการกับวิชาตาง ๆ ดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลายสงเสริม

พัฒนาการทางสติปญญา ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล ที่สําคัญโรงเรียนยังสงเสริมให

เทคโนโลยีเชื่อมโยงความรูโดยคุณครูทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา เพื่อใหผูเรียนรูจักการแสวงหาอยางมี

วิจารณญาณ ผลิตชิ้นงาน ผลงาน ไดตรงตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูตั้งคาเปาหมายไว สะทอนความรู 

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ปรากฏเปนการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู มีรูปแบบ

การวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย ในการวัดคุณภาพผูเรียน นําผลที่ไดมาวิเคราะหผูเรียนเพื่อปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมตอความตองการของผูเรยีน อีกทั้งโรงเรียนยังจัดกลุมชุนชนแหงการเรียนรู

จากรูปแบบการนิเทศการสอน จึงทําใหแผนการจัดการเรียนรูของครูมีเปาหมายเชื่อมโยงคุณภาพมาตรฐาน

การเรยีนรูของหลักสูตร ครอบคลุมความรู ทักษะกระบวนการ สนองตอความตองการของบุคคล และการจัด

สื่อในการจัดการเรียนการสอนมีผลการประเมินของแผนการจัดการเรียนรูคิดเปนรอยละ 97.63 บรรลุตามคา

เปาหมายที่กําหนด  

 จากผลการดําเนินงาน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ

สถานศึกษาที่มีจุดเนนสงเสริมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning สงผลใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฝกทักษะใหผูเรียนได

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน ดังนั้นในปการศึกษาตอไปสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมใหเปน Project Based Learning (PBL) เพื่อพัฒนาตอยอดใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูอยาง

ตอเนื ่องโดยใชโครงงานเปนฐาน ซึ่งเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ งใหผู เรียนไดเชื ่อมโยง

ประสบการณจากชีวิตจริงสูการเรยีนรูคนหาคําตอบดวยการลงมือ คนควา ปฏิบัติจริง 

 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

 พันธกิจที่ 2 เปาหมายที่ 3 กลยุทธที่ 5 รอยละ 100 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 

 พันธกิจที่ 2 เปาหมายที่  3 กลยุทธท่ี 5 รอยละ 96.06 ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการ

จัดการเรียนรู พันธกิจที่ 2 เปาหมายที่  3 กลยุทธท่ี 5 รอยละ 98.68 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
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 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  มีจุดเนนโดยครูผูสอน

มีการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูตอผูเรียน มีการนํา

เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที ่มุง

พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสมรรถนะนักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับตัวชี้วัดหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning และสงเสริมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จากรายงานแผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

จากกิจกรรม I Teachers พบวาครูทุกทานมีการใชสื่อเทคโนโลยีในกระบวนการสอนเปนสวนใหญเนื่องจาก

โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการใชเทคโนโลยีของครู โดยโรงเรยีนมีการติดตั้ง Apple TV ทุกหองเรียน 

ซึ่งเปนหองเรียนที่อํานวยความสะดวกในการใชสื่อเทคโนโลยีของครูทําใหครูเกิดการจัดรูปแบบการสอนได

หลากหลาย และมีการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู และมีการ

สงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลายโดยผานกิจกรรมการสอนแบบ Active 

Learning 

 จากการตรวจติดตามประเมินผลการเรียนรูพบวา  ครูมีมีการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยมี

การใชสื่อที่หลากหลาย ชัดเจน เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของนักเรียน สื่อมีความเหมาะสม

กับเนื้อหาและกิจกรรม นักเรียนเกิดการเรียนรูจากสื่อการสอนที่หลากหลายรูปแบบ โดยคิดเปนรอยละ 

98.24 ซึ่งเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่คุณครูตั้งคาเปาหมายไว ปรากฏเปนการบันทึกหลังแผนการ

จัดการเรียนรู   

 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 พันธกิจที่ 2 เปาหมายที่ 4 กลยุทธที่ 6 รอยละ 95 ของครูมีทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีจุดเนน โดยการใหครูเรียนรู

ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ยังเนนการจัดกระบวนการกลุม 

กระบวนการ Active Learning นักเรียนมีสวนรวมในการสรางขอตกลงกับครูและเพื่อนรวมชั้นเรียน อีกทั้ง

ยังรวมกับครูในการจัดปายนิเทศหนาชั้นเรียน ในหองเรียน โดยมีครูเปนที่ปรึกษา ดูแลอยางใกลชิด และให

นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูกฝงทักษะการอยูรวมกันในโรงเรียน

และสังคมอยางมีความสุข  โดยมีโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี แผนงานนิเทศการเรียนการสอน แผนการ

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานจากโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี แผนงานนิเทศ

การเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู โดยศึกษาความพึงพอใจจากผูมีสวนเกี่ยวของตอการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งไดจากผลการนิเทศการเรียนการสอน 

การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื ้อตอการเรียนรู เพื่อนําผลมาพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนในปการศึกษา 2564 ตอไป จัดทํารายงานประเมินตนเอง SAR นําเสนอผลและเผยแพร SAR 

facebook หรือ website ของโรงเรยีน 
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป โรงเรียนกําหนดเปาหมาย พันธกิจที ่ 2

เปาหมายที่ 3 กลยุทธท่ี 4 รอยละ 93 ของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ดวยวิธีการที่หลากหลาย ผลการดําเนินการ รอยละ 100 ของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีกระบวนการ ดังนี้  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนรู ประเมินจากแบบทดสอบ Pre-Post test ขอสอบกลางภาค และขอสอบปลายภาค นอกจากนี้ยังมี

การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู  โดยมีการวัดและประเมินผลผูเรียนเปน

รายบุคคลสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดแตละกลุมสาระการเรียนรูดวยเครื่องมือที่หลากหลาย  

ตามแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน (ปพ.5/1)  ในการวัดและประเมินผลไดเปดโอกาสใหผูเรียนและ   

ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลชิ้นงาน ใบงาน แบบจําลอง เปนตน จากการประเมินของ

ผูเรียน เพื่อน ผูปกครอง และครู นอกจากนี้ยังมีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการ

เรียนรู จากผลการวัดและการประเมินผลจากขอสอบ Post- test เพื่อใหผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรู

ระหวางเรียน และใหขอมูลยอนกลับระหวางปจากแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6)  

เพ่ือใหผูปกครองและนักเรียนรบัทราบและนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูตอไป 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 จากพันธกิจที่ 2 เปาหมาย 3 กลยุทธ 4 รอยละ 94 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพื่อพัฒนาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู โดยครูมีการรายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ หลังการ

สอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนทั้งสองภาคเรียน ทําใหผูปกครองรับทราบขอมูลดานการเรียนของนักเรียน

อยางตอเนื่องและเปนการพัฒนารวมกันทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิต ผลการประเมินครูทุกคน รอยละ 100 

ไดรายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคล รวมถึงครูไดดําเนินงานตามระบบชวยเหลือนักเรียนทั้งในดานทักษะความรูและ

พฤติกรรมตางๆ จึงสามารถปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของนักเรียนสามารถกระตุน

ความสนใจดานการเรียนและสงเสริมพฤติกรรมของผูเรียนรายบุคคลไดเปนอยางดี เชน การสงเสริมเด็กเกง จาก

กิจกรรมแขงขัน Robot นานาชาติ หรือ สงเสริมนักเรียนควรไดรับการพัฒนาจากโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ  

แตละกลุมสาระ ที่แกปญหานักเรียนมีเกณฑการประเมินไมตรงตามเปาหมาย เปนตน 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธท่ี 1 โรงเรียนมีระบบบริหารและการประกันคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. แผนงานประกันคุณภาพภายใน 

คาเปาหมาย 93.00 : เพื่อใหระบบประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลสําเร็จ 

98.85 : โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ 2561 มีการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาและการก ําหนดคาเปาหมายของแตละมาตรฐานและประกาศใชท ุกปการศึกษามี 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจําป การดําเนินงานภายใตโครงสรางการบริหาร

โรงเรียน และมีการกํากับติดตาม การจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศตามโครงสรางบริหาร มีการติดตามตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนไดเชิญผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวม 

นการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร  

สช. - ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - ใหผูเรียน ครู ผู บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผาน

แผนพัฒนารายบุคคลสูวามเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 

 

2. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

คาเปาหมาย 94.00 : เพื่อใหโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพผลสําเรจ็ 

94.35 : พันธกิจที่ 1 เปาหมายที่ 1 กลยุทธที่ 1 แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม แผนงานพัสดุ – 

ครุภัณฑ โครงการ Laudato si แผนงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และโครงการประตูสูความปลอดภัย โดยฝาย

ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน มีการสงเสริมปลูกฝงและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมดี และกระตุนใหผูเรียนใฝรูใฝเรยีนทั่วถึงทุกกลุมปาหมายจากคาตัวชี้วัดความสําเร็จรอยละ  

93.18 ของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมดีทั้งภายในและภายนอกหองเรียน กระตุนให

ผูเรียนใฝรูใฝเรียนทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม รูปภาพการจัดกิจกรรมแบบประเมินความ   

พึงพอใจของการกิจกรรม และรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม โดยการดําเนินงานนี้ครอบคลุมกลุมเปาหมาย   

ที่เปนครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน มีการ

บํารุงรักษาอุปกรณ ดูแลอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน มีการแจงบํารุงรักษาอุปกรณ และอาคาร

สถานที่ผานระบบของโรงเรียนทางเว็ปไซต (www.ascs.ac.th) เพื่อทําการซอมบํารุง ทางโรงเรียนมีการสํารวจ

สภาพอาคารสถานที่และพัสดุ-ครุภัณฑในหองปละ 2 ครั้ง โดยใชแบบสํารวจสภาพอาคารสถานที่และพัสดุ-       

ครุภัณฑ มีการประเมินแผนงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม มีการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนและ    
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นอกหองโดยผานกิจกรรมหองเรียนสบายตา การจัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให      

ผูเรยีนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยศึกษาจากสถิติการใชหองปฏิบัติการตาง ๆ และตารางการ

ใชหองของโรงเรียน เชน หองพยาบาล โดยศึกษาจากสถิติการเขารับบริการหองพยาบาล และหองศูนยวิทยบริการ 

ดยการศึกษาสถิติจากเครื่องบันทึกสถิติการเขาใช สวนหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางดนตรี  

(หอง iMusic) หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา (English Lab) โดยศึกษาจากตารางการเขาใชหอง

ปฏิบัติการและตารางเรียนของนักเรียน จากแนวทางในการพัฒนาขางตน พบวา แผนงานอาคารสถานที่ และสิ่ง

แวดลอมแผนงานพัสดุ - ครุภัณฑ โครงการ Laudato si แผนงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และโครงการประตู 

สูความปลอดภัย โดยฝายทรพัยากรเพ่ือการเรียนการสอน มีการสงเสริมปลูกฝงและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการจัด

สภาพ แวดลอมทางกายภาพและสังคมดีทั้งภายในและภายนอกหองเรียน กระตุนใหผูเรียนใฝเรียนรูทั่วถึงทุก 

กลุมเปาหมาย จากคาตัวชี้วัดความสําเร็จรอยละ 93.18 ของการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมดีทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียน กระตุนใหผูเรียน ใฝเรียนรูทั ่วถึงทุกกลุมเปาหมาย ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและ

รูปภาพการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม และรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม โดยการดําเนินงานนี้

ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เปนครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และบุคลากร

ภายในโรงเรียนทุกคน มีการบํารุงรักษาอุปกรณ และอาคารสถานที่ใหอยู ในสภาพดีพรอมใชงานโรงเรียนได       

เผยแพรผลงานความโดดเดนของฝายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ทาง website , facebook และวารสาร     

รมพิกุล ปการศึกษา 2563 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรปูระบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

3. โครงการบริการระบบเครือขายสําหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

คาเปาหมาย 93.00 : เพื่อใหโรงเรยีนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

ผลสําเร็จ 

94.54 : พันธกิจที่ 1 เปาหมายที่ 1 กลยุทธที่ 1 ปการศึกษา 2563 มีการวางแผนในเรื่องการใชเทคโนโลยี

ในเรื่องของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนการดําเนินงานแบบตอเนื่อง เชน ในเรื่องการบริหาร

จัดการ มีการสํารวจอุปกรณดานเทคโนโลยีอยางเปนระบบ มีการซอมบํารุงและพัฒนา เพื ่อใหสามารถใช

เทคโนโลยีอยางสะดวก ทันสมัยและเปนปจจุบัน สวนในดานการจัดการเรียนรู มีการจัดทําแผนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของครูในเรื่องการนําเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประสิทธิภาพในชั้นเรียน เชน กิจกรรม iTeacher เปนตน 

การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค ในเรื่องของระบบการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีไดดําเนิน 

การอยางตอเนื่องในทุกระบบ มีการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการตรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากร รวมทั้ง 

ผูที ่เขามาติดตอเพื่อความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพ และมีการรายงานผลอุณหภูมิของนักเรียนเปนประจําทุกวัน

ไปใหกับผูปกครองผานทาง Application “Line” ในเรื่องการจัดการเรียนรู มีการนําเทคโนโลยีมาใชในชั้นเรียน 
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อยางกวางขวาง ในสถานการณโควิด -19 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online หลากหลายรูปแบบ เพื่อให

เหมาะสมกับสถานการณ เชน มีการถายทอดสดในชั้นเรียนผาน Youtube Live จัดแหลงเรียนรูออนไลน จัดทําสื่อ

การเรียนการสอนแบบ Digital และพัฒนาระบบการสื่อสารของครูกับนักเรียนโดยตรงผานทาง Application 

“Seesaw” เปนตน ในดานการพัฒนาศักยภาพของครูมีการจัดการอบรมและแบงปนในรูปแบบของ PLC ในเรื่อง

ของการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยเฉพาะ เพื่อใหเขากับสถานการณและครูสามารถจัดการเรียนการสอน   

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในดานของการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ มีการ

ประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน สวนในดานการจัดการเรียนรู มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานจาก

คณะครูและมีการประเมินความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีของผูปกครองและนักเรียน ผลการดําเนินงานได        

รอยละ 95.60 ของผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรปูระบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปน

เครื่องมอืการเรยีนรู 

 

กลยุทธท่ี 2 โรงเรียนจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเนนการเปนผูนําแบบผูรับใช 

1. โครงการพัฒนาภาวะผูนําแบบผูรับใช 

คาเปาหมาย 94.00 : เพื่อใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนปฏิบัติตามแนวทางการจัด

การศึกษาคาทอลิก โดยเนนภาวะผูนําแบบผูรับใช 

ผลสําเร็จ 

100.00 : พันธกิจขอที่ 1 เปาหมายที่ 1 กลยุทธที่ 1 โรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

2563 ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 โดยกําหนดคาเปาหมายตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเนนการบริหารและการจัดการศกึษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผาน 

การดําเนินงานของแตละฝายตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนโดยเนนการกระจายอํานาจ มีการกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบตามสายงาน และกําหนดขอบขายหนาที่อยางชัดเจน รวมทั้งมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมและ 

แหลงการเรียนรูที ่เอื ้อตอการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบใน 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2563 คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวางแผนและกํากับติดตาม 

การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของแตละฝาย คุณครแูละบุคลากรมีสวนรวมในการจัดโครงการ

และกิจกรรมใหบรรลุคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจุดเนนการบริหารและการจัด

การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทํางานตามกระบวนการ PDCA แตละฝายมีการประชุม

วางแผนและทาํงานรวมกันตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบเพ่ือใหบรรลุวิสัยทศัน “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต 

สีลม เปนโรงเรียนคาทอลิกระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกลสูสังคมโลก” รวมทั้งพันธกิจ

และเปาหมายของสถานศึกษาตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 ผูบริหาร    
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มีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มโดยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหทันกับสถานการณ 

โดยเฉพาะทักษะดานภาษาและการใชเทคโนโลยี กํากับติดตามใหการนิเทศภายในอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพดานการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ

ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ฝายวิชาการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผู เรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา วัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายโดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนตามสภาพจริงอยาง

เหมาะสม ฝายบุคลากรมีการวางแผนอัตรากําลัง มีโครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ใหมีสมรรถนะใน 

ศตวรรษท่ี 21 มีระบบการนิเทศภายในภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใหมี

ประสิทธิภาพ ฝายกิจการนักเรียนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใหคุณครูประจําชั้นและคุณครูผูชวยดูแล

นักเรียนดานการเรียนและพฤติกรรมผานการประสานรวมมือกับผูปกครองเพ่ือสงเสริมนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

ฝายทรพัยากรเพ่ือการเรียนการสอน ดําเนินงานตามแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อจัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู คณะกรรมการดําเนินงานมีการประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมปการศึกษา 2563 อยางตอเนื่อง แตละฝายสรุปโครงการและกิจกรรมที่สะทอนผลสัมฤทธิ์

ของการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษาตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําป 

2563 ฝายมาตรฐานและคุณภาพจัดทําแผนประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 มี

การกํากับติดตามและประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรมของ 7 ฝาย ศึกษาความพึงพอใจจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

ตอการจัดการศึกษา ประจําปการศกึษา 2563 จัดทําสรุปรายงานแผนปฏิบัติการประจําป 2563 จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองและเผยแพรสู สาธารณะชนทาง website facebook fanpage และหนังสือวารสารรมพิกุล           

ดวยระบบบริหารและการจัดการ โดยเนนการเปนผูนําแบบผูรับใช ภายใตสถานการณ COVID-19 ภาวะผูนําจึง 

เปนทั้งผูนํา (leader) ผูตาม (follower) และ สถานการณ (situation) ที่ตองใหความสําคัญทั้งดานเปนผูบริการ

(servant) ผูนํา (leader) ตลอดจนใหความสําคัญกับปฏิสัมพันธระหวางผูบริการและผูนํา (servant & lead-er) 

ในการทํางานเพื ่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันตามเจตนารมณของการจัดการศึกษา วา การบริการ (serving)  

ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย คือ การรับรูรับฟง (listening) การเห็นอกเห็นใจ (empathy) และการกระตุน

เยียวยา (healing) จึงทําใหระบบการจัดการภายใตสถานการณ COVID-19 สามารถจัดการบริหารเปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณได การดําเนินจึงบรรลุคาเปาหมายอยางเปนระบบ 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน 

 

2. แผนงานพัฒนาหลักสูตร 

คาเปาหมาย 100.00 : เพื่อใหโรงเรียนดําเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เนนคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย 
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ผลสําเร็จ 

100.00 : พันธกิจที่ 1 เปาหมายที่ 1 กลยุทธที่ 2 โรงเรยีนจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเนนการเปนผูนําแบบ

ผูรับใช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคณุภาพผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ทุกกลุมเปาหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม มีการวิเคราะหความตองการจําเปนของสถานศึกษา ชุมชน 

สังคม และทองถิ่นรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนํามาออกแบบและวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุนและ

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปาหมายและวิสัยทัศนของสถานศึกษา การนําหลักสูตรไป

วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอนแตละกลุมสาระการเรยีนรู การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล

การใชหลักสูตร และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้  

1. สํารวจสภาพปจจุบันของสถานศึกษารวมกับครู นักเรียน ผูปกครองในรูปแบบของแบบสอบถาม และ

ประชุมผูปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการดําเนินงาน  

2.แตงตั ้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง พุทธศกัราช 2561  

3. แตงตั้งคณะกรรมการและการจัดทําหลักสูตรสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและ วัฒนธรรม กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียน

รูการงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

และการประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม มีความยึดหยุนสอดคลอง

กับเปาหมายและวิสัยทัศนของโรงเรียนมุงจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความ     

เปนไทย มีนักเรียน ผู ปกครอง คณะครู และชุมชนรวมกันกําหนดเปาหมายทําใหโรงเรียนมีการจัดหลักสูตร      

การเรยีนท่ีหลากหลายสนอง ความตองการของนักเรียน มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้  

1. มีการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562  

2. มีการจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระฯ  

3. มีการจัดโครงสรางหลักสูตรและเวลาเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พ.ศ. 2551  

4. มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม  

5. มีการเปดกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  

6. มีการจัดกิจกรรมของแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยผลการดําเนินงาน รอยละ 100 ของครูกําหนด 

เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค รอยละ 95 ของ

ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน ผลการ

ดําเนินงานของการพัฒนาหลักสูตร รอยละ 86.81 มีความพึงพอใจที่มีตอการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน     

คุณภาพผูเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุมเปาหมาย 
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.  

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิง

รุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาแหงชาต ิ

 

กลยุทธท่ี 3 โรงเรียนสงเสริมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning : PBL) 

1. แผนการจัดการเรียนการสอน 

คาเปาหมาย 94.00 : เพื่อใหโรงเรยีนมีระบบการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล 

ผลสําเร็จ 

97.68 : การนําหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอนตามที่กําหนด 

บรรลุผลตามจุดมุงหมาย มีการนําหลักสูตร สถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอยางเปนขั ้นตอนที่

กําหนดบรรลตุามจุดมุงหมาย โดยมีการดําเนินการ ดังนี้  

1. ประชุมเพื่อใหครูไดศึกษาและทําความเขาใจ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เพ่ือจัดทําโครงสราง เวลาเรียนและโครงสรางหนวยการเรียนรู  

2. ครูจัดทําโครงสรางหนวยการเรียนรู โดยเนนความสําเร็จตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของ 

หลักสูตร  

3. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที ่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยจัดทําทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น  

4. ครจูัดกิจกรรมการเรยีนรูที่ตอบสนองความตองการของผูเรยีน 

5. ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยเนนการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ผลการ

ดําเนินงาน รอยละ 100 ของผลการดําเนินที่บรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล รอยละ 99.01 

ของผูเรียนที่มีความสามารถระดับมาตรฐานสากล รอยละ 94.40 มีความพึงพอใจตอการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  

ท่ีเหมาะสมกับสภาพผูเรียน 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรยีนรูเชิง

รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

 

2. โครการ Perfect Youth กิจกรรม Social ทาใหคิด 

คาเปาหมาย 81.00 : เพื่อใหผูเรียนสามารถแกปญหาที่เกิดจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
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ผลสําเร็จ 

93.39 : รอยละ 93.39 ของผูเรียนมีความสามารถแกปญหาที่เกิดจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

มากขึ้น ซึ่งการเรียนท่ีใชปญหาเปนฐานจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู  

จุดเดน การนําปญหามาใชในการจัดการเรียนรูหรือที่เรียกวาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น   

เปนการจัดการเรียนรูที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดการคนควาอยางกระตือรือรนและมีการใชทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง ทํางานเปนกลุม ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและสามารถนํา

ทักษะนี้ไปใชในการเรียนรูในชีวิตประจําวันไดตลอดชีวิต จุดควรพัฒนา ในชวงเวลาของการเรียนการสอนออนไลน

ในชวงสถานการณโควิด-19 ทําใหการจัดการเรียนการสอนแบบการใชปญหาเปนฐานของครูผูสอนยังไมครบ

กระบวนการขั้นตอนของการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน แนวทางการพัฒนาในอนาคต ครูผูสอนควรวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนและเตรียมการเปนอยางดีในการสอน แบบการใชปญหาเปนฐาน ในขั้นตอนของ    

การสอนครผููสอนควรกําหนดปญหาอยางเหมาะสม จึงถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรยีนรูในรูปแบบของการ

ใช   ปญหาเปนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน Active Learning 

คาเปาหมาย 93.00 : เพื่อใหครูจัดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ผลสําเร็จ 

96.00 : รอยละ 96 ของครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning การนําหลักสูตรของ

สถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learing อยางเปนขั้นตอนตามที่กําหนดบรรลุผลตาม

จุดมุงหมาย มีการนําหลักสูตร สถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอน บรรลุตามจุดมุงหมาย โดยมีการ

ดําเนินการดังนี้  

1. ประชุมเพื่อใหครูไดศึกษาและทําความเขาใจ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เพ่ือจัดทําโครงสราง เวลาเรียนและโครงสรางหนวยการเรียนรู  

2. ครูจัดทําโครงสรางหนวยการเรียนรู โดยเนนความสําเร็จตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของ 

หลักสูตร  

3. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที ่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยจัดทําทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น  

4. ครจูัดกิจกรรมการเรยีนรูที่ตอบสนองความตองการของผูเรยีน (Active Learning)  

5. ครมูวีิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยเนนการประเมินผลการเรียน 
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ตามสภาพจริง ผลการดําเนินงาน รอยละ 96 ของครจูัดกระบวนการเรียนการสอน แบบ Active Learning รอยละ 

94 ของครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ผูเรยีนและครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผุเรียนดวยวิธีการที่เหลากหลาย 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาครูใหเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนเองถนัด 

1. โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

คาเปาหมาย 100.00 : เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยใชระบบ PLC เกิดประสิทธิภาพ 

ผลสําเร็จ 

100.00 : รอยละ 92.5 ของครูไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ เพื ่อปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูและครูมีความพึงพอใจที่เขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน จุดเดน ครูและบุคลากร     

ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูและมีความพึงพอใจที่ 

เขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกัน จุดที่ควรพัฒนา จากแบบสังเกตพฤติกรรมครูพบวา ควรสงเสริมดาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกครูเพ่ิมข้ึนอีก เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีน

เอกชน 

สงเสริมครูและบุคลากรใหมีความกาวหนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและมีทักษะที่โดดเดน      

ในศตวรรษที่ 21 

 

2. โครงการพัฒนาครูศตวรรษท่ี ๒๑ 

คาเปาหมาย 100.00 : เพื่อใหครูสามารถสรางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที ่เอื้อตอการ  

เรยีนรูของผูเรียน 

ผลสําเร็จ 

100.00 : ครูสามารถใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอการเรียนรู และไดอยาง

เหมาะสมตอการจัดการเรียนไปสอนสามารถผานมาตรฐานความรูและประสบการณและ สามารถนําประสบการณ

ที่ไดไปใชไดอยางถูกตอง ทั้งยังสามารถผานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และผานมาตรฐานการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ จุดเดน ครูและบุคลากรไดผานการอบรมมาตรฐานความรูจนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง และเพิ่มมากขึ้น ครูและบุคลากรมีความชํานาญในสื่อเทคโนโลยีสามารถ

ปฏิบัติงานสื่อไดดวย จุดควรพัฒนา จากแบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพบวา ควรสงเสริมดานเทคโนโลยีใหแก
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ครูเพิ่มขึ้นอีก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยสรางสถานการณใหครูกําหนดเนื้อหา แสวงหาความรูดวยการใชสื่อ

เทคโนโลยี สงเสริมใหครูรูกวางใหมากยิ่งข้ึนเพราะระบบการทํางาน รวมทั้งการสอนมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกป

การศึกษาตนเองไดคลองแคลวเปนอยางดี 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสอดคลอง

กับยุทธศาสตร 

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู  และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน 

ขั้นตอน 

 

กลยุทธท่ี 7 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคุณคาพระวรสารและ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการเดกดีมีคุณธรรมรักความเปนไทย 

คาเปาหมาย 94.00 : เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียน

กําหนด 

ผลสําเร็จ 

94.89 : นักเรียนไดรับการสงเสริม ใหเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให

นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  

มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะท่ีทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 1. รักชาติ ศาสน 

กษัตริย กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ - กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมสงเสริมดานพระมหากษัตริย – งานวันแม   

แหงชาติ/วันพอแหงชาติ 2. ซื่อสัตยสุจริต - กิจกรรมเด็กดีศรีคอนแวนต 3. มีวินัย - การอบรมนักเรียนบูรณาการ

ในทุกชั่วโมงและในคาบคุณธรรมอยางสมํ่าเสมอ 4. ใฝเรียนรู - การติดตามผลการศึกษาตอของนักเรียนระดับ  

5. อยูอยางพอเพียง - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. มุงมั่นในการทํางาน - 

กิจกรรมกีฬา 7. รักความเปนไทย - กิจกรรมวันไหวครู 8. มีจิตสาธารณะ - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรยีน 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 

 

กลยุทธท่ี 8 ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนภูมิใจในความเปนไทย รวมอนุรักษวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย  

1. โครงการ Perfect Youth 

คาเปาหมาย 94.00 : เพื่อใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ผลสําเร็จ 

95.80 : รอยละ 97.79 ของผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ซึ่งเห็นไดจากกิจกรรม

ประกวดมารยาทไทย กิจกรรม Creative of Art พบวาสามารถปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยมากขึ้นและสามารถ

สื่อสารความคิดออกมาในรูปแบบของภาพวาดไดตามเกณฑของแตละระดับชั้น โดยใชเกณฑ 18 คะแนนขึ้นไป  
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รอยละ 98.56 ของผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมโดยการสรางผลงานภาพวาดผาน Application สําหรับการวาด

ภาพบน iPad เชน Procreate, ibis Paint X, Explain Everything ได ซึ่งเห็นไดจากกิจกรรม Creative of Art 

จุดเดน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทยและนักเรียนแสดงออกดานมารยาทไทยไดอยางถูก    

ตองและเหมาะสมในชีวิตประจําวัน ผูเรียนไดฝกฝนทักษะการคิด การสื่อสารความคิดออกมาในรูปแบบของ

ภาพวาด มีจิตสํานึกรักทองถิ่นและความเปนไทย จากหัวขอในการวาดภาพ “การละเลนเด็กไทยในใจฉัน” ซึ่ง    

การละเลนเด็กไทยเปนเปนสวนหนึ่งชีวิตของผูเรียนอยูแลวและผูเรียนไดสะทอนความคิด ความรูสึก ออกมาใน

รูปแบบของภาพวาด ซึ่งผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ยังไดใชความสามารถในการวาดภาพบน iPad 

ในการสรางสรรคผลงานในครั้งนี้ดวย ซึ่งถือเปนสิ่งใหม และกําลังอยูในความสนใจของผูเรียน จุดที่ควรพัฒนา    

ควรปลูกฝงดานมารยาทไทย การฝกทามารยาทไทยที่ถูกตองเพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทย     

ไดอยางถูกตองและเหมาะสมในชีวิตประจําวัน เพ่ือจะไดนําไปประพฤติปฏิบัติรวมกันซึ่งเปนการอนุรักษ และรักษา

มารยาทไทยอันดงีามสืบตอไป 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 

 

กลยุทธท่ี 9 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี สามารถเขารวมแขงขันในระดับนานาชาติ 

1. โครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา 

คาเปาหมาย 92.00 : เพื่อใหผูเรียนมีทักษะทางภาษา 

ผลสําเร็จ 

94.38 : รอยละ 93.88 ของผูเรียนมีความสามารถอาน เขียน สื่อสารภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น  

ผูเรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยเหมาะสมตามระดับชั้น โดยการจัดกิจกรรมอานรอยแกว  

กิจกรรมอานทํานองเสนาะ กิจกรรมพูดดีมีสาระ กิจกรรมเรียงรอยถอยความ กิจกรรมอานดีมีปญญา กิจกรรม 

วันภาษาไทยแหงชาติ ซึ่งไดรับการฝกทักษะทางภาษาไทยทั้งดานการอาน การเขียน การฟง การพูด ที่เหมาะสม

ตามระดับชั้น รอยละ 94.95 ของผูเรียนมีความสามารถอาน เขียน สื ่อสารภาษาตางประเทศเหมาะสมตาม

ระดับชั้น ผูเรียนพัฒนาความสามารถในดานการอาน เขียน สื่อสารภาษาตางประเทศเหมาะสมตามระดับชั้น โดย

การเขารวมกิจกรรม Pitch, กิจกรรม The Reader, กิจกรรม The maker, กิจกรรม English Camp และกิจกรรม 

Oxford YoungLearners Placement Test 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 

 

2. แผนงานจัดการเรียนรุวิทยาการคํานวณ 

คาเปาหมาย 94.00 : ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลสําเร็จ 

94.13 : โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาการคํานวณ มีวัตถุประสงคเพื่อนักเรียน     

มีความเขาใจในระบบปฏิบัติการ รูจักการใชเทคโนโลยี รูประโยชนและโทษในการใชเทคโนโลยี เรียนรูเก่ียวกับสวน

ประกอบของคอมพิวเตอร หนาที่การทํางานของคอมพิวเตอร นอกจากนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
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ใช iPad ในการเรียน นักเรียนสามารถสืบคนความรูและสื่อสารทางอินเทอรเน็ต รูจักการวิเคราะหและเลือกใช 

ขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือสามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชอยางถูกตอง เหมาะสม นักเรียนไดปฏิบัตกิิจกรรม

เรียนรูผานการใช Application และโปรแกรมตางๆ นักเรียนมีการสรางและนําเสนอผลงานเปนรายกลุมและ

รายบุคคลโดยใชเทคโนโลยีในทุกรายวิชา รูจักการนําเทคโนโลยีมาใชในการประมวลผลขอมูล สามารถบูรณาการ

ความรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและพัฒนาตนเองใหมีทักษะการใชเทคโนโลยี (ICT Literacy) 

อยางมีประสิทธิภาพโดยจัดกิจกรรมสงเสริม ดังนี ้ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาการคํานวณ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา วิทยาการคํานวณในแตละระดับชั้น ผูสอนคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน

ในการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผูสอนไดออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูในแตละ

ระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ฝกใหนักเรียนไดเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวรหรือสื่อใช

เทคโนโลยีในการสรางจัดเก็บเรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค ใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล นอกจากนี้ให

นักเรียนไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ฝกใหนักเรียนออกแบบและ

เขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และประเมินความนาเชื่อถือของ 

ขอมูล รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสทิธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน 

 

3. โครงการ ASCS Competition กิจกรรมการแขงขัน K bot นานาชาติ 

คาเปาหมาย 82.00 : เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรม 

ผลสําเร็จ 

95.55 : ผูเรียน มีความสามารถสรางนวัตกรรม เพื่อเขารวมการแขงขัน K’BOT นานาชาติ ประจําป

การศึกษา 2563 ผูเรียนสามารถรวมกันสรางสรรคผลงานเชิงนวัตกรรม รายการ International Youth Robot 

Competition 2020 สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที ่ 5-6 กันยายน 2563 ซึ ่งเปนการแขงขัน online จาก    

สถานการณ  Co-vid รายการ Robot Creation (Junior) Theme Robot Help US จากเหตุการณ ใกล ัตัว 

Project Robot X (Nursing robot) ไดรับรางวัลGrand Award ดวยสถานการณปจจุบัน สังคมเกิดโรคระบาด 

Covid 19 การสรางเครื่องมือชวยเหลือทางการแพทย แกปญหาใหกับคุณหมอ พยาบาล และชวยเหลือคนไข ซึ่ง

เขากับสถานการณ Covid 19 เปนอยางดี จึงเปนนวัตกรรมที่ไดรับความสนใจ และ รางวัล Gold award จากทีม 

Automatic Laundry Separator ซึ่งเปน Project สรางอุปกรณซักผาอัตโนมัติ และแยกสีของผาออกไดดวย     

จุดเดน ผู เรียนไดคิดสรางนวัตกรรมจาก Theme Robot Help Us สามารถสะทอนกระบวนการคิดพัฒนา

ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทํางานนั้น  

ไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ซึ่งการนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยู   

แลวมาใชในรูปแบบใหมทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจหรือก็คือ การทําในสิ่งที่แตกตางจากคนอื่น โดยอาศัยการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ (Changs) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใหกลายมาเปนโอกาส (Opportunity) และถายทอดไปสูแนวคิด 



68 
 

 
 

ที่ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม จุดควรพัฒนา จากแบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพบวา ควรสงเสริม  

ดานการคิดแบบมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยสรางสถานการณใหนักเรียนกําหนดเนื้อหา

แสวงหาความรูดวยการใชสื่อเทคโนโลยี สงเสริมใหนักเรียนรูกวางใหมากยิ่งขึ้น เพราะระบบการแขงขัน มีความ    

ทาทายของหัวขอที่แตกตางกันในแตละปการศึกษา และระยะเวลาของการแขงขันระหวางการประกาศรับสมัคร

และวันแขงขันคอนขางใกลกันทุกๆ ปการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 

 

กลยุทธที่ 10 สงเสริมผูเรียนใหเปนผูนํา มีทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

1. โครงการพัฒนาความเปนผูนํา 

คาเปาหมาย 94.00 : เพื ่อใหผู เรียนมีความเปนผู นําทักษะชีวิตและสามารถอยู รวมกับผู อื ่นไดอยางมี

ความสุข 

ผลสําเร็จ 

95.42 : รอยละ 95.44 กิจกรรมสัมผัสชีวิต ดวยสภาพสังคมในปจจุบัน สภาวะทางเศรษฐกิจ สงผลให

ยังคงมีความเหลื่อมลํ้าของคนในสังคม ทางดานความเปนอยู การศึกษา การดาํรงชีวิตประจําวันอยูมาก ตามความ

พรอมและบริบทของคนในสังคมของแตละทองถิ่นยังมีคนอยูมากที่ตองการความชวยเหลือเพื่อยกระดับทั้งดาน 

ความเปนอยู การศึกษา การเปนผูใหความชวยเหลือแกผูดอยโอกาสจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนที่ลดความเหลื่อมลํ้า

นั้นและยังสามารถยกระดับความเปนอยู การศึกษา ตลอดจนการดํารงชีวิต และเพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึง 

ความรับผิดชอบชวยเหลือคนในสังคมทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตข้ึน ดวยการทํากิจกรรมสาธารณะกุศล, 

การบริจาคทุนทรัพย ตลอดจนสิ่งของตางๆตามกําลัง สงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของโรงเรยีน

ในเครือคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร รอยละ 95.40 กิจกรรมคายผูนําจิตอาสา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ    

เต็มศักยภาพ รวมถึงมีกระบวนการเรียนรูที่ตองจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคลองตามความสนใจ ความถนัด

และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตใช 

เพื่อปองกัน และแกไขปญหา ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได จึงจัดทํากิจกรรมผู นํา      

จิตอาสา ขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดเปนผูที่รูกวาง ใจกวาง รูจักการให เสียสละตอบุคคลอื่น 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 

 

กลยุทธท่ี 11 สงเสริมผูเรียนใหรวมรับผิดชอบตอสังคมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

1. โครงการ Laudato si 

คาเปาหมาย 90.00 : ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ตามแนวการจัดการศึกษา

คาทอลิก 
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ผลสําเร็จ 

100.00 : รอยละ 100 ของผู เรียนมีส วนรวมในการอนุรักษพลังงานและสิ ่งแวดลอม ตามแนวการ          

จัดการศึกษาคาทอลิกมากขึ้น รอยละ 96.00 ของผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการจัดหองเรียน หองปฏิบัตกิาร 

อาคารเรียน ใหมั่นคง สะอาด และปลอดภัยมากขึ ้น ซึ่งชี้ใหเห็นวาโรงเรียนมีการจัดการเกี ่ยวกับหองเรียน            

หองปฏิบัติการ อาคารเรียน ใหมั่นคง สะอาด และปลอดภัยดีขึ้นตามลําดับ และผูเรียนก็มีสวนรวมในการอนุรักษ

พลังงานและสิ ่งแวดลอมตามแนวการจัดการศึกษาคาทอลิกมากขึ ้น สืบเนื่องมาจากโรงเรียนมีระบบบริหาร      

การจัดการที่เกี่ยวกับเรื่องอาคารสถานที่ที่ดีและจะสงผลใหโรงเรียนมีระบบการจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่มี

ปริสิทธิภาพในอนาคตตอไป จุดเดน ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ตามแนวการจัด

การศึกษาคาทอลิกและการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน มีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัยมากขึ้น 

ซึ่งสงผลใหบุคลากร มีความมั่นใจ รวมถึงเปนการสรางบรรยากาศที่ดีภายในหองเรียน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการ

เรียนรูของนักเรียน ถาหองเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย มีการจัดอุปกรณตางๆ เปนระเบียบเรียบรอย มีแหลง  

การเรียนรูหลากหลายที่มีประโยชนและทันสมัย ก็จะสามารถเอื้อตอการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพมากขึ้น แนวทางพัฒนา ควรประชาสัมพันธใหผูที่เกี ่ยวของรับทราบและเขาใจขั้นตอนและระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรมมากข้ึนจะทําใหการพัฒนาเรื่องของการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน ใหมั่นคง สะอาด

และปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลําดับ 

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยีน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริม

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่

 1 

คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม 

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม 

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 

 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ยอดเยี่ยม 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครแูละบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 

 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรยีนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ยอดเย่ียม 
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4. จุดเดน 

    ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณุภาพผูเรียน 

 จุดเดน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดวยโรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 

โดยระบุไวในพันธกิจที่ 5 เปาหมายที่ 7 กลยุทธที่ 9 รอยละ 94 ของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร โดยประเมินตามเกณฑในแตละระดับชั้น โดยทางโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียน 

เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม มีดังนี้ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาการคํานวณ มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมี

ความเขาใจในระบบปฏิบัติการ รูจักการใชเทคโนโลยี รูประโยชนและโทษจากการใชเทคโนโลยี เรียนรูเก่ียวกับสวน

ประกอบของคอมพิวเตอร หนาที่การทํางานของคอมพิวเตอร นอกจากนี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 

ใช iPad ในการเรียนนักเรียนสามารถสืบคนความรูและสื่อสารทางอินเทอรเน็ตรูจักการวิเคราะหและเลือกใช        

ขอมลูจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ สามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชอยางถูกตองเหมาะสม นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรูผานการใช Application และโปรแกรมตางๆ นักเรียนมีการสรางและนําเสนอผลงานเปนรายกลุมและ

รายบุคคลโดยใชเทคโนโลยีในทุกรายวิชา รูจักการนําเทคโนโลยีมาใชในการประมวลผลขอมูล สามารถบูรณาการ

ความรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและพัฒนาตนเองใหมีทักษะการใชเทคโนโลยี (ICT Literacy) 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมสงเสร ิม ดังนี ้ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคํานวณ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณในแตละระดับชั้น ผูสอนคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน

ในการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผูสอนไดออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูในแตละ

ระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ฝกใหนักเรียนไดเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวรหรือใชสื่อ

เทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค และใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล นอกจากนี้

ยังไดใหนักเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 ฝกใหนักเรียนออกแบบและ

เขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และประเมินความนาเชื่อถือของ     

ขอมูล รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน นอกจากการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคํานวณแลว ยังมีการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในดานการใช

เทคโนโลยี พบวา ผูเรียนรอยละ 99.84 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนาตนเองในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม กิจกรรม The Maker เปน

กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียงภาษาอังกฤษและเปนกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนในการนําความรู ประสบการณการเรียนรูที่ไดเรียนมานําเสนอผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้

ยังเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนสามารถแสดงความคิดริเริ ่มสรางสรรคสําหรับการถายทอดองคความรู ประสบการณ   

ในแบบของผูเรียนแตละคน จากผลการประเมินในปที่ผานมา พบวา ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนมีความเขาใจในระบบ วิธีการใชเทคโนโลยี  
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ในการประมวลผลขอมูล การสืบคนความรูทางอินเตอรเน็ต และผูเรียนสามารถนําเสนอผลงานหรือสรางผลงาน

จากการใชเทคโนโลยีได สงผลใหนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม รูจักการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะในการสรางสรรคชิ้นงานในการทํางานและรูจักการทํางานรวมกับผู อื ่นไดอยาง         

มีความสุข และการปฏิบัติที่ดีเลิศ Best Practice : SMART ASCS มีนโยบายในการสงเสริมตั้งแตระดับบริหาร ครู 

และสงผลตอนักเรียน จึงเปนผลสะทอนของคุณภาพนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดวยการ   

สงเสริมจากแผนปฏิบัติงานพันธกิจที่ 4 เปาหมายที่ 6 กลยุทธที่ 8 ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนภูมิใจในความเปนไทย    

รวมอนุรักษวัฒนธรรมและ สืบสานประเพณีไทย คาเปาหมายรอยละ 94 ของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและ

ความเปนไทยจากการสงเสริมดวยโครงการ ธ.ธรรมนําชีวิตที่สงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม 

เปนผูที่มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสํานึกตอผูมีพระคุณ ปลูกฝงใหผูเรยีนไดตระหนักถึง

ความสําคัญของวันสําคัญตางๆ รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย มีการ

ทํางานเปนกลุมเปนทีมรวมกันแสดงความคิดเห็นในการรวมกิจกรรมตางๆ สงเสริมและอนุรักษ เอกลักษณความ  

เปนไทยและวัฒนธรรมไทย ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษาในการบูรณาการ

หลักสูตรทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นรวมถึงรูปแบบในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี 

คนเกง และมีความสุข สงเสริมใหชุมชนและผูปกครองไดมีสวนรวมในกิจกรรมกับสถานศึกษาเพื่อสรางสัมพันธอันดี

ระหวางบาน วัด โรงเรียน ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ผลการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมาย 95.16 โครงการ 

Perfect Youth มีกิจกรรมประกวดมารยาทไทย พบวารอยละ 95.45 นักเรียนมีความภาคภูมใิจในทองถ่ินในความ

เปนไทยและนักเรียนแสดงออกดานมารยาทไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสมในชีวิตประจําวัน กิจกรรม Creative 

of Arts พบวา รอยละ 96.14 ของผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย และสามารถสื่อสาร

ความคิดออกมาในรูปแบบของภาพวาดไดตามเกณฑของแตละระดับชั้น โดยใชเกณฑ 18 คะแนนขึ ้นไป และ        

รอยละ 98.56 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 สามารถสรางนวัตกรรมโดยการสรางผลงานภาพวาดผาน 

Application สําหรับการวาดภาพบน iPad เชน Procreate, ibis Paint X, Explain Every-thing ได โครงการ    

สงเสริมศักยภาพดานภาษา มีกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ พบวารอยละ 94.61 ของ ผูเรียนไดเรียนรู ศึกษา       

คนควาและแสวงหาความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนภาษาไทย เพื่อเปนการพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะในดาน   

การอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยที่ถูกตองและเหมาะสมตามระดับชั้น นอกจากนี้ยังเปนการใหผูเรียน  

ฝกระบบการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคผลงานขึ้นมาจากทักษะที ่หลากหลาย เพื่อแสดงความรู     

ความคิดเห็นในการรวมกันรณรงคอนุรักษภาษาไทยใหคงอยูคูชาติไทยตอไป 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 จุดเดน โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม จากพันธกิจที่ 1 เปาหมายที่ 1 

กลยุทธที่ 1 โรงเรยีนดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2563 ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2563-2565 โดยกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเนนการบริหารและการ

จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผานการดําเนินงานของแตละฝายตามโครงสรางบริหารงาน
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ของโรงเรียนโดยเนนการกระจายอํานาจ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามสายงาน และกําหนดขอบขาย  

หนาที่อยางชัดเจน รวมทั้งมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที ่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารโรงเร ียนใหความเห็นชอบในการดําเน ินการตามแผนปฏิบัติการประจําป  2563 

คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวางแผนและกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของ

แตละฝาย คุณครูและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดโครงการและกิจกรรมใหบรรลุคาเปาหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังจุดเนนในการบริหารและการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย

ทํางานตามกระบวนการ PDCA แตละฝายมีการประชุมวางแผนและทํางานรวมกันตามบทบาทหนาที ่ความ

รับผิดชอบเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนโรงเรียนคาทอลิกระดับมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกลสูสังคมโลก” รวมทั้งพันธกิจและเปาหมายของสถานศึกษาตามที่ปรากฏใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มโดยสง  

เสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหทันกับสถานการณ โดยเฉพาะทักษะดานภาษาและการใชเทคโนโลยี 

กํากับติดตามใหการนิเทศภายในอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพดานการจัดการเรียนรู โดยเนน       

ผู เรียนเปนศูนยกลาง มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ฝายวิชาการมีการ

ดําเนินงานพัฒนาในดานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดและประเมินผล  

ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนตามสภาพจริงอยางเหมาะสม ฝายบุคลากรมีการ

วางแผนอัตรากําลัง มีโครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ใหมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีระบบการ

นิเทศภายในภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ฝายกิจการ

นักเรียนมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใหคุณครูประจําชั้นและคุณครูผูชวยชั้น ดูแลนักเรียนทั้งในดาน

การเรยีนและพฤติกรรมผานการประสานงานและรวมมือกับผูปกครองเพื่อสงเสริมนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ ฝาย

ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ดําเนินงานตามแผนงาน อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม เพื่อจัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู คณะกรรมการดําเนินงานมีการประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรม ปการศึกษา 2563 อยางตอเนื่อง แตละฝายสรุปโครงการและกิจกรรมที่สะทอนผลสัมฤทธิ์

ของการดําเนินงานที ่บรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 2563 ฝายมาตรฐานและการประกันคุณภาพจัดทําแผนประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประกัน

คุณภาพ พ.ศ.2561 มีการกํากับติดตามและประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรมของ 7 ฝาย ศึกษาความพึงพอใจ

จากผูมีสวนเกี่ยวของตอการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 จัดทําสรุปรายงานแผนปฏิบัติการประจําป 

2563 จัดทํารายงานการประเมินตนเองและเผยแพรสู สาธารณะชนทาง website, facebook fanpage และ

หนังสือวารสารรมพิกุล ดวยระบบบริหารและการจัดการ โดยเนนการเปนผูนําแบบผูรับใช ภายใตสถานการณ 

COVID-19 ภาวะผู น ําจึงเป นทั ้ง ผู น ํา (leader) ผู ตาม (follower) และสถานการณ (situation) ที ่ต องให

ความสําคัญทั้งดานเปนผูบริการ (servant) ผูนํา (leader) ตลอดจนใหความสําคัญกับปฏิพันธระหวางผูบริการ

และผูนํา (servant & leader) ในการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกันตามเจตนารมณของการจัดการศึกษาวา 
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การบริการ (serving) ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย คือ การรับรู  รับฟง (listening) การเห็นอกเห็นใจ 

(empathy) และการกระตุนเยียวยา (healing) จึงทําใหระบบการจัดการภายใตสถานการณ COVID-19 สามารถ

จัดการบริหารเปลี่ยนแปลงตามสถานการณได การดําเนินงานจึงบรรลุคาเปาหมายอยางเปนระบบ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 จุดเดน ดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที ่เอื้อตอการเรียนรู จากพันธกิจที่ 2 เปา

หมายที่ 3 กลุยทธที่ 5 รอยละ 100 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู พันธกิจที่ 2 เปาหมายที่ 3 

กลุยทธที่ 5 รอยละ 96.06 ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู พันธกิจที่ 2 เปาหมายที่ 3 

กลุยทธที่ 5 รอยละ 98.68 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย การพัฒนา

คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีจุดเนนจากการที่ครูผูสอนไดจัดการเรียน    

การสอน โดยการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูตอผูเรียน มีการนําเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช 

เปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มุ งพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสมรรถนะ

นักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสงเสริมการเรียนรูโดยใช 

โครงการเปนฐาน จากรายงานแผนงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในกิจกรรม I Teachers พบวาครทูุกทานมีการใช

สื่อเทคโนโลยี ในกระบวนการสอนเปนสวนใหญ เนื่องจากโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใชเทคโนโลยีของ

ครู โดยโรงเรียนมีการติดตั้ง Apple TV ในทุกหองเรียน ซึ่งเปนหองเรียนที่อํานวยความสะดวกในการใชสื่อ

เทคโนโลยีของครู ทําใหครูเกิดการจัดรูปแบบการสอนไดหลากหลาย และมีการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการ

ภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษพลังงานและสิ ่งแวดลอม ซึ ่งเปนการใชแหลงเรียนรูและ            

ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู  และมีการสงเสริมใหผู เร ียนไดแสวงหาความรู ดวยตนเองจากสื ่อที่

หลากหลาย โดยผานกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning จากการตรวจติดตามประเมินผลการเรียนรูพบวา 

ครูมีการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการใชสื่อที่หลากหลาย ชัดเจนเหมาะสมกับวัย ความสนใจ และ

ความสามารถของนักเรียน สื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม นักเรียนเกิดการเรียนรูจากสื่อการสอนที่

หลากหลายรูปแบบ โดยคิดเปนรอยละ 98.24 ซึ่งเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่คุณครูตั้งคาเปาหมายไว 

ปรากฏเปนการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู 

 

5.  จุดควรพัฒนา 

  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณุภาพของผูเรียน 

 จุดควรพัฒนา ความสามารถในดานการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ จากผลการสงเสริม 

การจัดกิจกรรมดานการอาน ควรจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานการอานและการเขียนสื่อสารภาษาไทยเพื่อให     

ผูเรียนสามารถพัฒนาการอานและการเขียนเพิ่มมากขึ้น ในดานการคิดคํานวณ ควรพัฒนาผูเรียนใหมีความคิด    

สรางสรรคจากการฝกคิดเลขเร็ว เนื ่องจากชวงการแพรระบาดของ Covid 19 ระยะเวลาในการฝกฝนจึงนอย      
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ทางกลุมสาระคณิตศาสตรจะออกแบบการสอนเพื่อสงเสริมนักเรียนตอไป ดานสุขภาวะทางรายกายและจิตสังคม 

ดวยสภาพเหตุการณ COVID 19 จะทําการปรับและจัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขภาวะทางรางกายและสุขภาพจิต 

ใหสอดคลองกับสภาพเหตุการณของผูเรียนใหมากขึ้น 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 จุดควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาในอนาคต โรงเรียนไดนําผลการประเมินจากการสรุปแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการนํามาวางแผนพัฒนาในแตละดาน โดยเฉพาะดานของการพัฒนาหลักสูตร สงเสริม  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ PBL ในการสงเสริมคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปา

หมายของโรงเรียน และการวางแผนการปฏิบัติที่ดีเลิศ เนนแนวทางตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนา

แพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู  และใชดิจิทัลเปนเครื ่องมือในการเรียนรู  โดยสงเสริมโครงการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีและระบบเครือขายในการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงในดานการพัฒนาครูและบุคลากร

ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการวางแผน เนนตามแนวทางนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยสงเสริมและ

พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

 จุดควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต โรงเรียนตระหนักในระบบการตรวจสอบและประเมิน     

ผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน จึงมีการวางแผนเพื่อใหสอดคลองตามสถานการณ COVID-19 

โดยการพัฒนาในดานการวางแผนตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนรู โดยจะประเมินจาก

แบบทดสอบ Pre-Post test ขอสอบกลางภาค และขอสอบปลายภาค นอกจากนี้ยังมีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเปาหมาย ในการจัดการเรียนรู โดยมีการวัดและประเมินผลผูเร ียนเปนรายบุคคลสอดคลองตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดแตละกลุมสาระการเรียนรู ดวยเครื่องมือที่หลากหลาย ตามแบบแสดงผลการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน (ปพ.5/1) ในการวัดและประเมินผลไดเปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน   

รวมในการวัดและประเมินผลชิ้นงาน ใบงาน แบบจําลอง เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน

เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูจากผลการวัดและการประเมินผลจากขอสอบ Post-test เพื่อใหผูเรียนทราบ

ความกาวหนาในการเรียนรูระหวางเรยีน และใหขอมูลยอนกลับระหวางปการศึกษาจากแบบรายงานผลการ 

 

6.  แนวทางการพัฒนา 

 กําหนดจุดเนนในปการศึกษาหนา ใหสอดคลองตามวิสัยทัศน ใหการสงเสริมการใชเกณฑมาตรฐานสากล

ประเมินคุณภาพผูเรียน ในแตละประเด็นพิจารณา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู สมรรถนะระดับสากลอยางมี

คุณธรรมจริยธรรม และสงเสริมดวยโครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา ดานการอาน เขียน สื่อสาร โครงการ 

สงเสริมศัพยภาพดานการคิดคํานวณ  
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 การจัดการสงเสริมแผนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ สงเสริมดานการใชเทคโนโลยี และการสราง

นวัตกรรม รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ ซึ่งเปนการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ในดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสร ิมใหผู เร ียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ             

อันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด โดยเนนคุณคาพระวรสารเรื่องการรัก และรับใช สอดคลองการบริหารและ

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิก การสงเสริมผูเรียนดวยอัตลักษณและเอกลักษณ PBL ในการสงเสริมสุขภาวะ        

รางกายและจิตสังคม มีแนวทางการสงเสริมใหนักเรียนออกกําลังกายชวงเชา ใหบันทึกการชั่งนํ้าหนัก สมรรถภาพ 

เพื่อใหนกัเรียนยังคงรกัษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต แมจะอยูในสภาวะของ COVID ก็ตาม 

 

7.  ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี) 

 ความโดดเดน หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษาที่สงเสริมสถานศึกษาเปนตนแบบในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาดานตางๆ เรงรัดคุณภาพสถานศึกษาสูการเปนสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพรอมสําหรับการ

แขงขันระดับสากลในอนาคต  

 

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา 

 

วธิีปฏิบัตทิี่เปนเลศิ (Best Practice)  

“SMART ASCS” 

พัฒนาระบบบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

สงผลตอคณุภาพผูเรียน 

******************************************************************************* 

1. หลักการ/แนวคิด 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนโรงเรียนในเครือของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ไดรับการ

ตรวจเย่ียมสถานศึกษาเมื่อวันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2562 โดยมผีลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-

2563) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการประเมินดานคุณภาพของผูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผูบริหารสถานศกึษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพดีเย่ียมทั้ง 3 ดาน 

ซึ่งจุดเดนดานการบริหารจัดการมีระบบเทคโนโลยี พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพครู รวมทั้ง

 

ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 

ชาต ิ

(C 2) 
ทองถิ่น/ภมูิภาค 

(C 1) 

1. SMART ASCS     
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พัฒนาระบบบริหารจัดการ ปรากฏเปน Best Practice คอื SMART ASCS เพ่ือตอบสนองอัตลักษณของผูเรียน คือ 

รูกวางใจกวาง ประกอบดวย SMART School พัฒนาระบบบรหิารจัดการดวยเทคโนโลยี โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน SMART Teacher คือ จัดหอง i Champions เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน

เทคโนโลยีสําหรับครู และ SMART Students เปนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูผาน 

iPad ผูเรียนนําองคความรูไปพัฒนาตอยอดสรางโครงงานเทคโนโลยีเขาประกวดไดรับรางวัลนานาชาติหลาย

รายการ ผลจากการบริหารจัดการดังกลาวสงผลใหสถานศึกษามีความทันสมัย ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหาร

การจัดการของสถานศึกษา (ผลการประเมินการตรวจเยี่ยม รอบสี่ อสค.ส.)  

 ดวยผลการประเมินตรวจเย่ียม รอบสี่ รางวัลการประเมินความโดดเดน เปนตนแบบ มีความโดดเดนไดรับ

การยอมรับระดับนานาชาติ (C3) และรางวัลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลปการศึกษา 2559 การรักษาและ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนจึงเปนความทาทาย แตเมื่อศึกษา “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” เปาหมายสําคัญของ

มาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา คือ การใหอิสระสถานศึกษาในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดวา สถานศึกษาเปนผูจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา  (การประเมินตนเอง) โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาของแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั้งจัดทํา แผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อนําไปสู

กรอบผลลัพธที ่พึงประสงคตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของสถานศึกษา และใหสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกตามรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอื่น ๆ ผานหนวยงานตนสังกัด โดยมุงหมายใหเปนการประเมินเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษามีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศนของการจัดการศึกษาใหเปนอัตลักษณและ

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผูเรียน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ตองมีการสนับสนุน กํากับ  ติดตาม  ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุงเนนความรับผิดชอบ

ท่ีตรวจสอบได (accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งดานผูบริหาร คร ู คณาจารยและบุคลากร หลักสูตร

การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษาและการประเมิน ตลอดจนระบบและ

กลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องที่ทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค ที่เหมาะสมตามแตละระดับและประเภท

การศึกษา (มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2561)  

โรงเรียนจึงนําประเด็น ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thai-

land) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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โดยคนไทย 4.0 จะตองธํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก นั่นคอืเปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมรวมของ

สังคมเปนฐานในการพัฒนาตน ใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ดาน โดยเปนคณุลักษณะขั้นตํ่าดังตอไปนี้ 

 

 

 เพื่อจัดเปนกรอบการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนใหความสําคัญของการบมเพาะความรูและคุณธรรม 

ที่เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางมีความเหมาะสมใหกับทรัพยากรมนุษย ในระดับนักเรียนระดับประถมศึกษา

ในวันนี้ สงผลตออนาคตขางหนาใหสมบูรณแบบอยางเต็มกําลัง การเรียนรูปจจุบันไมอาจจําแนกแยกสวนการเรียน

ออกเปนสวนๆ ระหวางความรูกับคุณธรรม ซึ่งมีคํากลาวที่วา “คุณธรรมนําความรู” ซึ่งจะสามารถพัฒนาบุคคล

เปนคนดี ผูนําที่ดี สํานึกตอประเทศและสังคม เปน“คนดี คนเกง ผูนําที่เกง” จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการปลูกฝง

ต้ังแตเด็กใหมีการพัฒนาชีวิตในทางที่ดีเปนคนดี ความรูดี ประพฤติดี มีคุณธรรมที่ดี ทําใหโรงเรียนจัดโครงการและ

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมนักเรียนใหเปน ผูนํา ผูรูกวาง ใจกวาง พัฒนานักเรียนใหเปนเยาวชน ที่เปนผูนําท้ังกายและใจ 
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การบมเพาะตนกลาที่แข็งแรงทั้งความรูและคุณธรรม จึงเปนแรงผลัดดันใหโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ตอง

พัฒนาและรักษาคุณภาพการปฏิบัติท่ีดีเลิศ “SAMRT ASCS” สูเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหเปนคน

ดีของสังคมในอนาคต 

2. จุดประสงคของการดำเนินงาน 

 2.1 เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการดานเทคโนโลยี  

 2.2 เพื่อสรางและพัฒนาครูใหเปนผูนำดานเทคโนโลยีใหเทาทันศตวรรษที่ 21 ตามสายปฏิบัติงาน 

 2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูนำดานเทคโนโลยีดานคุณลักษณะและทักษะการเรียนรใูนศตวรรษท่ี 21 

3. เปาหมาย ปการศึกษา 2563 

 3.1 เชิงปรมิาณ 

SMART SCHOOL SMART TEACHERS SMART STUDENTS 

- รอยละ 92 ของการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนการบริหารจัดการ  

- รอยละ 94 ของครูท่ีจัดการ

เรียนการสอนที่สงเสริมการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

- รอยละ 82 ของผูเรียนสามารถ

สรางนวัตกรรม 

- รอยละ 92 ของการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนการจัดการเรียนรูที่มี

ความเหมาะสม  

- รอยละ 100 ของครูที่ใชส่ือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการ

เรียนรู  

รอยละ 94 ของผูเรียนมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

 

 3.2 เชงิคุณภาพ  

SMART SCHOOL SMART TEACHERS SMART STUDENTS 

- มีระบบงานบริหารจัดการ 

พัฒนาดวยเทคโนโลยีเพ่ิม

มากข้ึน  

- การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

และแหลงการเรียนรูเพื่อ

การศึกษามปีระสิทธภิาพ

มากข้ึน 

-โครงการพัฒนาระบบ

เครือขายและคอมพิวเตอร

มีประสิทธิภาพควบคุมการ

บริการเปนอยางดี  

- โครงการพัฒนาครูใน

ศตวรรษที่ 21 สงเสริมการ

ผลิดสื่อการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- การใช iPad เปนเครื่องมือ

ในการจัดการเรียนรู  สงเสริม

การเรียนของผูเรียนเชิงบวก

ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

- ผูเรียนไดฝกทักษะในศตวรรษที่ 21 

แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดง

ความคิดเห็น คิดเปนทําเปน รักการ

อานและแสวงหาความรูจาก สื่อ

เทคโนโลยีดวยตนเอง อยางเปน

รูปธรรมตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล  

- งานหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอนพัฒนาความกาวหนาจาก

พื ้นฐานเดิมของผ ู  เร ียนได อย างมี

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  
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4. กรอบแนวคิด (Conceptual Frame Work) 

 รูปแบบการพัฒนา SMART ASCS ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม โดยใชหลักการบรหิารแบบมี

สวนรวม ดังแสดงในภารพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ข้ันตอนการดําเนินงาน  

 รายละเอียดของการดําเนินการตามกระบวนการเชิงปฏิบัติการ PACA ดังนี้  

 5.1 ข้ันวางแผน (Plan-P)  

 1. กําหนดคาเปาหมายสถานศึกษา  

 2. เสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ใหขอเสนอนแนะ   

 3. เตรียมระบบริหารและการจัดการ เนนดานเทคโนโลย ี 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานของโรงเรียน 

ครูและบุคลากรเสนอความคิดเห็น

ทางวาระการประชุม ระบบบริหารและการจัดการ 

-เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกจิ 

-ระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

-พัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพดานหลักสูตร 

-พัฒนาครูและบุคลากรใหเชี่ยวชาญทางวชิาชพี 

-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุการ

บริหารจัดการและการเรียนร ูรวมถึง

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน

ผเูรียนเปนสำคัญ 

-จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏบิัติ 

-ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู 

-ตรวจสอบและประเมินผูเรียน นำผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

กำหนดคาเปาหมาย ผานความเหน็ชอบ 

คุณภาพผูเรยีน 
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 4. เตรียมหลักสูตร จุดเนนดานเทคโนโลยี 

      5. เตรียมความพรอมบุคลากรเพิ่มรางความตระหนักในการพัฒนาเทคโนโลยี เสนอแนวทาง รูปแบบ 

วิธีการ กิจกรรมในการปฏิบัติ ภายใตแผนปฏิบัตกิารประจําป  

 6. แตงตั้งผูรับผิดชอบการสอน โดยหัวหนาฝายวิชาการชี้แจงวัตถุประสงค และประชุมวางแผน

รวมกับครผููสอน เพ่ือวางแผนบูรณาการจัดการสอนรูปแบบ PBL  

 7. ครูผูสอนในแตละระดับชั้น จัดทําคําอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชา กําหนดหนวยการเรียนรู 

การวัดและประเมินผล จุดเนนการสรางสรรคงานผานระบบเทคโนโลยี  

 8. กําหนดรูปแบบการติดตาม ระบบการวัดประเมินผล และ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

 9. จัดทํารายงานประเมินตนเองและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 5.2 ขั้นปฏิบัติ (Action-A)  

       1. ระบบบริหารจัดการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป ภายใตโครงสรางบริหารจัดการของ

โรงเรียนแบงออกเปน 7 ฝาย  

       2. ครูผูสอนจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศกึษา  

       3. จัดโครงการ กิจกรรม สงเสริมคุณภาพผูเรียน   

 5.3 ขั้นการตรวจสอบ (Check – C) 

 1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน ติดตามกระบวนการบริหารจัดการ 

 2. ระบบงานดูแลนักเรียน รวมตรวจสอบและพัฒนาผูเรียน แบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก การรู จัก

นักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียนทั้งดานวิชาการและคุณธรรม การ

ปองกันและแกไขปญหานักเรียน และการสงตอนักเรียน  

 5.4 ขั้นการปรับปรุง (Action-A) 

  1. จัดการแลกเปลี่ยนแปลงเรียนรู PLC ของครู เพ่ือเตรียมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  2. นํากระบวนการพัฒนา จุดเดน ขอเสนอแนะ จากการจัดกระบวนการตามแผนปฏิบัติการประจําป

สรุป และเสนอเขียนเปนรายงานจําป 

  3. เสนอผลตอผูทรงคุณวุฒิภายใน   

  4. เสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

  5. จัดทํารายงานประเมินตนเอง  
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6. ประโยชนที่ไดรบั  

 6.1 จากการดําเนินงานการเรียน PBL จึงทําใหนักเรียนสามารถประยุกตใชความรูสรางสรรคผลงานไดดี

มากยิ่งขึ้น โรงเรียนจงึสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในรูปแบบของโครงงานบูรณาการ  

 6.2 จากการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค มีเหตุผล มีทักษะของการเปนผูนําในการทํางาน

รวมกับผูอื่น สะทอนจากการนําเสนอผลงานของนักเรียนได รวมถงึวิธีการใชวัสดุเหลือใชในการสรางชิ้นงานไดดี  

 6.3 จากการที่นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

การลงมือปฏิบัติและฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีกลายเปนตนแบบและสามารถ

เผยแพรความรูตอหนวยงานภายนอก 

 6.4 กลุมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษตามความถนัดและความสนใจไดนําการเรียนรูที่ผานกระบวนการ

ทกัษะ สมรรถนะสําคัญของผูเรียนรวมถึงการสังเกต การแกปญหา สะทอนความคิด ศึกษาวิธีการเรียนรู ฝกทักษะ

ในการทํางานนอกชั้นเรียน สงเสรมิผูเรียนตามแนวศตวรรษที่ 21 เชน ฝกทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการ

สะทอนการคิด แสดงความคิดเห็น เลือกและตัดสินใจ ออกแบบการทดลอง ดําเนินการทดลองและสรุปผล โดย

กระบวนการกลุม กลายเปนผลงานสูการแขงขันนานาชาติ 

7. ปจจัยความสำเร็จ  

 7.1 นักเรียนมีภาวะการเปนผูนํา การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห คดิอยางมีวจิารณญาณ  

 7.2 มีหนวยงานที่ใหคําปรึกษาดานการพัฒนาวิชาชีพครู เชน บริษัท APPLE, สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง เปนตน  

 7.3 มีการจัดการเรียนการสอนของครูมีการปรึกษาหารือรวมกันเปนทีมทําใหครูสรางชุมชนแหงการเรียนรู 

ครูทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนาํแกนักเรียน เพื่อนําไปสูการสรางชิ้นงาน   

 7.4 ผูปกครองใหความรวมมือสงเสริม สนับสนุน มีสวนรวมอํานวยความสะดวกรวมกับโรงเรียนอีก 

ทางหนึ่ง 

 7.5 คณะผูบริหาร คร ูนักเรียน สละเวลาในการศึกษา สราง ทดลอง จนประสบความสําเร็จ  

8. บทเรียนที่ไดรับ  

 8.1 นักเรียนมีภาวะการเปนผูนํา กลาคิด กลาตัดสินใจ และยอมรับฟงความคิดของผูอื่น รูจัดการทํางาน

เปนที ที่สําคัญยังมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในการใชเหตุผล ใฝเรียนรู และมั่งมั่นในการทํางาน  

 8.2 นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เชน การสืบคนหาขอมูล การสรางชิ้นงานที่หลากหลาย 

ผานแอปพลิเคชั่นตางๆ   
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 8.3 นักเรียนมีโอกาสนําเสนอผลงาน ใหกับคณะครู และนักเรียน ในงานวิชาการ “ตลาดนัดความรู” 

โรงเรียนในเครือคณะภคินี เซนตปอล เดอ ชารต และเผยแพรความสามารถในสถานที่ตางๆ ตามที่ไดรับเชิญมา  

 8.4 ครูไดรับการพัฒนาจากหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ แนะนํา จนทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ จนสามารถสรางกระบวนการสอนดวยระบบเทคโนโลยี และสื่อการเรียนรูที่หลากหลายดวย

เทคโนโลย ี 

 8.5 โรงเรียนไดรับการยอมรับในดานการเปนผูนํา ในการนําเทคโนโลยี มาสงเสริมกระบวนการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน กระบวนการบริหารและกระบวนการจัดเรียนรูเปนสําคัญ จากหนวยงานภายนอกในระยะ 3 ปที่

ผานมาจนถงึปจจุบัน  

 8.6 นักเรียนความสามารถพิเศษ ตามถนัดความสนใจ มีจาํนวนเชิงปริมาณมากขึ้น และยังมีผลการแขงขัน

เชงิคณุภาพท้ังในประเทศและตางประเทศมากขึ้น  

9. รางวัลที่ไดรับ  

คุณภาพผูเรียน ในชวงปการศึกษา 2561-2563  

 ดวยกระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผล

คุณภาพนักเรียน ไดรับรางวัลตางๆ ในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่ จึงขอเสนอผลคุณภาพ

เพียงบางสวนในท่ีนี้  

ระดับนานาชาติ 

 - ชนะเลิศ การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐและโครงงานวิทยาศาสตรนานาชาติ K*Bot Asia 2018 

และรางวัลอื่นๆ อีก 3 ประเภท 

 - ชนะเลิศ จากการแขงขัน K*BOT ASIA 2019 ณ ศูนยการเรียนรู โนอาห อารค (Noah’s Ark Hong 

Kong) เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจนี และรางวัลอื่นๆ อีก 3 ประเภท 

 - รางวัลชนะเลิศ Champion จากการแขงขัน K*BOT ASIA 2019 ณ ศูนยการเรียนรูโนอาห อารค

(Noah’s Ark Hong Kong) เขตบริหารพเิศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 - รางวัลชนะเลิศ Gold Award จากการแขงขัน แขงขนั Creative Design (Junior Creative) ในรายการ

International Youth Robot Competition 

(IYRC) 2019 สถานที่แขงขัน Daejeon     

Convention Center (DCC) Daejeon, 

South Korea 

 - รางวัล Gold award และ รางวลั 

Grand award จากผูเขารวมการแขงขัน 14 

ประเทศ มากกวา 75 ทีมทั่วโลก รายการ In-

ternational Youth Robot Competition 

2020 สาธารณรัฐเกาหลี 
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ระดับประเทศ 

 - รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 การสอบโครงการ

ประเมินและพัฒนาสูความเปนเลศิทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561 

 - เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โครงการ

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 - รางวัลเหรียญทอง การแขงขันคณติศาสตร ระดับชั้นประถมศกึษาปท่ี 2  

 - นักเรียนที ่สอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน 

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561  ไดแก  

  คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ  จํานวน  3  คน  

  คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร จํานวน 20 คน 

  คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 13 คน 

 - นักเรียนที ่สอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการจัดสอบวัดความสามารถพื ้นฐานของผู เร ียน

ระด ับชาต ิ (National Test : NT) ช ั ้นประถมศึกษาป ท ี ่  3 ป การศ ึกษา 2561 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ความสามารถดานคํานวณ  จํานวน  2  คน  

 - รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประถมศึกษาปที่ 2 โครงการประเมินและพัฒนาสู ความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ปการศึกษา 

2561 

 - รางวัลเหรียญเงนิ ระดับชั้นประถมศึกษา “การแสดงความสามารถเรียนรูพระราชนิพนธ ในรัชกาลที่ 6” 

วชิราวุธวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

รวมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร 

 - ระดับเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ.2563 (รอบ

สองระดับประเทศ) ระดับประถมศกึษา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 - เกียรติบัตรผลงานแสดงความกตัญู โครงการ “องคกรคนดี” กิจกรรม “รักแม เพื่อแม ไมมีที่สิ้นสุด” 

จัดโดยคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จรยิธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ปการศึกษา 2563  

 - นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 ไดรับเกียรติใหเปนตัวแทน (Delegates) ประเทศไทย-โปแลนดเขารวม

กิจกรรม UNPKFC MODEL UNITED NATIONS 2021 เพื ่อแสดงความคิดเห ็น และจุดยืนเกี ่ยวกับปญหา      

ความยากจนในเด็ก (Child Poverty) เพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้น กิจกรรม

ดังกลาวอยูภายใตการดําเนินงานของสภาสันติภาพแหงสหประชาชาติ ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(UNPKFC-S.E.A) และไดรับการสนับสนุนโดย UNHCR และ ECOSOC เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเยาวชนจาก

นานาชาติไดแสดงความคิดเห็น รวมหาทางแกไขเก่ียวกับประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน  
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สรุปผลการทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  

ระดับชั้น 
ผลการทดสอบตามระดับ CEFR 

Pre-A1 A1 A2 B1 Total 

P.4 3 38 83 55 179 

P.5 6 46 65 84 201 

P.6 2 18 63 111 194 

 ผลที่เกิดขึ้นกับ ผูเรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน  

 จากระบบการบริหารงาน ที่มีความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของ

มีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและการพัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย/การ

วางแผน การทําตามแผน การประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน นอกจากนี้      

การประกันคุณภาพการศกึษายังเปนประโยชนแกผูที่มีสวนเก่ียวของ ผูเรยีนและผูปกครองมีหลักประกันและความ

มั ่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ครูไดทํางานอยางมืออาชีพ         

ไดทํางานที่เปนระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได และเนนวัฒนธรรมคุณภาพไดพัฒนา

ตนเองและผูเรียนอยางตอเนื่อง ทําใหเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน ผูบริหารไดใชภาวะผูนํา และความรู

ความสามารถในการบริหารงานอยางเปนระบบและมีความโปรงใส พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

และนิยมชมชอบของผูปกครองและชุมชนตลอดจน หนวยงานที ่เกี่ยวของกอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปน

ประโยชนตอสังคม หนวยงานที่กํากับดูแลไดสถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะชวย

แบงเบาภาระในการกํากับดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพ       

ของสถานศึกษา ผูประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดเยาวชนและคนที่ดีมีคุณภาพและศักยภาพที่จะ

ชวยทํางานพัฒนาองคกร ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป 

ขอเสนอเพื่อการดําเนินงานตอไป 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการสรางโรงเรียนแหงการเรียนรู เปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา     

ตองตระหนักถึงผูเรียนเปนสําคัญ (Learner Focus) โดยเฉพาะการพัฒนาใหนักเรียนไปสูเปาหมายทั้งในดานเกง ดี 

และมีความสุข การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนหนวยงานที่เปนมาตรฐานมีคุณภาพอยางพรอมเพรียง มีองคประกอบ

ที่สมบูรณในการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ตองพัฒนาการศึกษาสูโรงเรียนแหงการเรียนรู 

(Learning School) จะตองไดรับความรวมมือจากทุกคนในองคกรและการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 

จัดเปนยุทธวิธีของการบริหารและจัดการอีกแนวทางหนึ่งดวย และยุทธวิธีในการทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ

ไดดีเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และผลกระทบที่สําคัญจากการสื่อสารที่ไรพรมแดน  

ความคาดหวังของสังคม ความตองการของประชาชนในการรับรู ขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมทางดาน

การศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตาม จําเปนตองมุงเนนคุณภาพผูเรียนและมาตรฐานการศึกษา     

ทุกระดับเปนสําคญั 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั้งท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

วันพุธท่ี 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม 

****************************************** 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 1.1 การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2563 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2 ปการศกึษา 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การจัดการเรียนการสอนชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   

4.1.1 ครเูกษียณอายุการทํางาน  

4.1.2 เปดรบับุคลากรปฏิบัติหนาที่ในการสอนในปการศึกษา 2564  

4.2 ผลการดําเนินงานของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล 

5.2 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 

5.3 เงินอุดหนุนเรยีนฟรี 

5.4 การประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ปการศึกษา 2564  

5.5 งบรายรับ – รายจายโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ปการศึกษา 2563  

 5.6 งบประมาณการใชจายตามโครงสรางการบริหารงาน ปการศึกษา 2564 

 5.7 รายงานประเมินตนเองปการศึกษา 2563 และคาเปาหมายมาตรฐานการศึกษา 

      ขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

 6.1 การประชุมผูปกครองนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนใหม  

      ปการศึกษา 2564 

 6.2 กําหนดการเรยีนภาคฤดูรอนและเปดภาคเรยีน 

 6.3 การใชโปรแกรมสแกนใบหนา 

 

 



92 
 

 
 

 
โรงเรียนอัสสมัชัญคอนแวนต  สีลม 

 

คําสั่งที่ 24/2563 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  

 

เพ่ือใหการดําเนินงานของฝายมาตรฐานคุณภาพ ในเร่ืองการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปอยางเปนระบบ

สอดคลองกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  

ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน ผูอํานวยการ   

2. นางสาวบุญเรือง  กิจเจรญิ  รองผูอํานวยการ  

3. นางสาวอัญชุลี   อินทรติยะ รองผูอํานวยการ  

4. นางสาวสมศร ี  พันวิลัย  ผูทรงคณุวุฒิจากภายนอก   

2. คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

2. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน คือ 

 2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 2.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน            

                การศึกษาของสถานศึกษา  

 2.3 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

 2.5 จัดใหมกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 2.6 จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 2.7 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

 2.8 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

3. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอยางนอยภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 

4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหเสร็จสิ้นภายในเดอืนมีนาคมของทุกป 

5. นําเสนอรายงานการประเมินตอคณะผูบริหารและกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6. เผยแพรรายงานการประเมินตนเองแกผูเก่ียวของ (ผูเรียน ครู  ผูปกครอง และชุมชน) 

7. นําผลการประเมินตนเองมาวางแผนพัฒนาแกไขในระดับแผนงานของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     ในปการศึกษาตอไป 

8. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และพิจารณาอนุมัติรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR)  ปการศึกษา 2562   มีรายนามดังตอไปนี้  
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ชื่อ - สกุล ตําแหนง/ฝายที่สังกัด 
หนาที่

รับผิดชอบ 

มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

1. นางกิตศิรณัฏฐ เชียงแรง หัวหนาฝายมาตรฐานคุณภาพ ประธาน 
ประสานงานตามแผนงาน

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

2. น.ส.เพชรรัตน  รงควงศ หัวหนาฝายบริหารจัดการ รองประธาน มาตรฐานที่ 2.1 – 2.2 

3. น.ส.ภัทรพร  อุตพันธ  หัวหนาฝายวิชาการ รองประธาน มาตรฐานที่ 1.1  

มาตรฐานที่ 2.3, มาตรฐานที่ 

3.1 และ 3.5 

4. น.ส.นีรนุช  เหลือลมัย 
หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 

และงานวิจัยการเรียนฯ 

รองประธาน มาตรฐานที่ 1.2 และ

มาตรฐานที่ 3.4 

5. นางนงนุช แทนกอง หัวหนาฝายบคุลากร และหัวหนา

งานนิเทศการเรยีน 

การสอน 

รองประธาน มาตรฐานที่ 2.4 และ

มาตรฐานที่ 3.3  

6. นายศุภศิลป รีฮุง หัวหนาฝายทรัพยากรฯ รองประธาน มาตรฐานที่ 2.5 -2.6 และ

มาตรฐานที่ 3.2  

มฐ.สงเสริม 

7. นายวีระพงศ สุขสวัสดิ์ หัวหนางานฝายอภิบาลฯ และ 

หัวหนางานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

รองประธาน มาตรฐานที่ 1.3 

และ มาตรฐานท่ี  

2.5 – 2.6 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีหนาท่ีดังนี้ 

  3.1. วางแผนการจัดเก็บหลักฐานตามมาตรฐานท่ีไดรบัมอบหมาย 

3.2  ดําเนินการจัดเก็บหลักฐานตามกําหนดเวลา 

3.3  รับการตรวจติดตามจากผูตรวจติดตามภายใน 

3.4  จัดทาํและสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน มีรายนามดังตอไปนี้  

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ีรับผิดชอบ ชื่อ – สกุล 

1. คุณภาพของ

ผูเรียน 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน นางสาวภัทรพร  อุตพันธ 

1) ความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคดิคํานวณ 

นางสาวศิริพร  ยุชัย  

นางสาวพัชรินทร ชาญณรงค  

นายพนมไพร เทยีนศรี  

2) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแกปญหา 

นางสาววิสุดา  บุญแฝง 

นายศุภโชค  อภิกวินวงศ  

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม นายเฉลมิวุฒิ เผือกทองใบ 

นางสาวจันทิมา  สนิทมิชโร 

4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นางสาวภานุมน  ฐานะตระกูล 

นายรัชกฤช  กฤติกรธัญสริ ิ
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มาตรฐานท่ี มาตรฐานที่รับผิดชอบ ชื่อ – สกุล 

 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา นางสาวสงกรานต  แสนเกียงนางสาวสุ

นิชาลัลน  วรสรวง 

นางสาวปทุมพร  พุฒวันเพ็ญ  

6) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตีองานอาชีพ นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท 

นางสาวศศิธร  เจียมจิตต  

นางรัตนเรขา สุขสวสัดิ์  

1. คุณภาพของ

ผูเรียน 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน นางสาวนีรนุช  เหลือลมัย 

นางสาวสิริวรรณ  ฉันทนะสานนท 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมทีดี่ตามทีส่ถานศึกษากําหนด  นางสาวกฤติยาณี  บุตรเบา  

นางสาวมลวิภา  สายเนตร  

นางสาวกนกวรรณ ปนทอง 

นางสาวสุพรรณา ผังรักษ  

นางสาวอุษา ศรีเกษม  

นางสาวพิชญธิดา  วองไว 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  นายอัคพล สมพันธ 

นางพนิตตา สุขยืด  

3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง 

และหลากหลาย  

นางสาวศมานันท เสริมรัมย  

นางสาววรัณยา ชะเอมพงศ   

นางสาวสุนสิา บุญชู 

4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจติสังคม  นางวนิดา โปบุญสง  

นางกุลยา  โพธิ์นิ่มแดง  

นางสาวนิรินธนา  จิตติธรรมวัฒน 

2.กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

 

2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน  

นางกิตศิรณฏัฐ เชียงแรง 

นางสาวกุลวดี  ทองสรอย 

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
นางสาวเพชรรัตน รงควงศ  

นายนฤพนธ  คูณกําไร 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

นางสาวภัทรพร อุตพันธ  

นางสาวสงกรานต แสนเกียง 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเชื่ยวชาญทางวิชาชีพ 

นางนงนุช แทนกอง   

นางสาวชนนิกานต แสงทิพย 

นางธัญชนก  วรรัตน  

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อตอการจดัการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

นายศุภศิลป รีฮุง 

นางวันเพ็ญ แซตัน  

นายพีระพล ตัณพงษพานิช 

นายธรณินทร รุงเจริญวิวัฒนา 

นายประพาฬ ทองดี  
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มาตรฐานท่ี มาตรฐานที่รับผิดชอบ ชื่อ – สกุล 

2.กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อตอการจดัการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

นางสาวฐิติรตัน จิระวงศอราม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบรหิาร

จัดการและการจัดการเรยีนร ู

นายวีระพงศ สุขสวัสดิ์  

นายธีรเกียรติ อนม ี

นางสาวณภัทร  ลาภศิริวัฒน 

3.กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอนที่เนน

ผเูรียนเปน

สำคัญ 

 

3.1 จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริงและสามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิตได 

นางสาววรรณเพ็ญ  โตเทศ 

นางสาวณัฎฐณีิ วิเศษ 

นางสาวเบญจมา ธนานันท  

นางสาวจุฑามาศ สานุม 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการ

เรียนร ู

นางสาวลัดดา ศรีทวม 

นางสาวพรรณอร มสีาวงษ  

นางกัณฐิกา  ไทยเกษม  

 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นายตะลันต ปลืม้ใจ  

นางสาวสุภัทรา  ปานคอดศอกหัวหนา 8 

กลมุสาระฯ 

นางนงนุช แทนกอง 

นางสาวศิริพร  ยุชัย 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผูเรียน 

นายอรรถวิท  พุมมะล ิ

นางสาวกาญจนา แสงพลสิทธิ์ 

งานทะเบียนและวัดผล 

หัวหนา 8 กลุมสาระฯ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรแูละใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรยีนรู 

นางสาวศิริศรี หาญสุวานนทนางสาวกันจ

นา  กิตติอังกูรพร 

นางสาวรุงพร  โสมาบุตร 

นางอุบลรัตน  หารทวี 

มาตรฐานดาน

การสงเสริม 
สงเสริมดานอนรัุกษพลังงานและสิง่แวดลอม 

นายศุภศลิป รฮุีง 

นายปญญา บญุหนุน  

นางสาวรัตติกาล รมิแจง 

นางสาวสุนสิา บุญช ู

Best Practice Digital Learning Platform  

นางสาวเพชรรัตน รงควงศ 

นายวีระพงศ สุขสวัสดิ์  

นายศุภศลิป  รีฮุง 

นางนงนุช  แทนกอง 

นางสาวนีรนุช เหลือลมัย 

นางสาวภัทรพร อุตพันธ  
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4. คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 1. จัดทํากรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 2. จัดทําเครื่องมือประเมินตามกรอบมาตรฐาน 

 3. ตรวจ ติดตามคณุภาพภายใน (Internal Audit) โรงเรยีนตามมาตรฐานของโรงเรยีนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 4. นําขอมูลมาวิเคราะห อภิปราย สรุปผล ขอเสนอแนะตาง ๆ 

 5. จัดทํารายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจําป (SAR) 

 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานที่รับผิดชอบ ชื่อ – สกุล 

1. คุณภาพของ

ผูเรียน 

 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

1) ความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคดิคํานวณ 

นางสาวรัตติกาล รมิแจง 

นางสาวชนนิกานต แสงทิพย  

2) ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแกปญหา 

นายอรรถวิท พุมมะล ิ

นางสาวเบญจมา  ธนานันท 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม นายอัคพล  สมพันธ  

นางสาววิสุดา บญุแฝง 

4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาววรัณยา ชะเอมพงศ 

นางวันเพ็ญ แซตัน 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา นางสาวรุงพร  โสมาบุตร  

นางสาวนิรินธนา จิตจิธรรมวัฒน  

6) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตีองานอาชีพ นางสาวกาญจนา บญุรวม 

นางสาวสุพรรณา ผังรักษ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมทีดี่ตามทีส่ถานศึกษากําหนด  นางอุบลรัตน หารทวี 

นางสาวอุษา ศรีเกษม   

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  นางสาวณัฎฐณิ ี วิเศษ 

นางสาวจุฑารตัน ศรีจันทร  

3 )การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  นางพนิตตา สุขยืด 

นางสุณสิา  บุญชู 

4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจติสังคม  นางสาวศิริพร  ยุชัย 

นางสาวภานุมน ฐานะตระกูล 

2.กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

 

2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  นางสาวปทุมพร  พุฒวันเพ็ญ   

2.2 ระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศกึษา  นางสาววรรณเพ็ญ โตเทศ   

นางสาวดวงฤทัย  สานะสิทธิ์ 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตาม

หลักสตูรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท 

นางสาวเบญจมา ธนานันท  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมคีวามเชื่ยวชาญทางวิชาชีพ นางพิชชา เกิดแกนแกว 

นางกาญจนา แสงพลสิทธ์ิ   
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มาตรฐานท่ี มาตรฐานที่รับผิดชอบ ชื่อ – สกุล 

2. กระบวนการ

บริหารและการ

จัดการ 

 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อตอการจดัการเรยีนรู

อยางมีคณุภาพ 

นางสาวพรรณอร  มสีาวงษ     

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุการบรหิารจัดการและ

การจัดการเรยีนรู 

นางสาวมลวภิา สายเนตร    

3 กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอนที่เนน

ผเูรียนเปน

สำคัญ 

3.1 จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริงและสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

นายตะลันต  ปลืม้ใจ  

นางสาวศศิธร เจียมจิตต 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ 

การเรยีนร ู

นายนฤพนธ คูณกำไร  

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นางสาวกฤติยาณี บุตรเบา 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผูเรยีน 

นางสาวสุนิชาลลัน วรสรวง 

นางสาวกนกวรรณ  ปนทอง  

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรแูละใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนร ู

นางสาวกันจนา กิตติอังกูรพร 

นางสาวชนนิกานต แสงทิพย 

มาตรฐานดาน

การสงเสริม  
สงเสริมดานอนรัุกษพลังงานและสิง่แวดลอม 

นางสาวศิริศรี หาญสุวานนท 

นางสาวกุลวดี  ทองสรอย 

Best Practice 
Digital Learning Platform 

นายพนมไพร  เทียนส ี

นางสาวพัชรนิทร  ชาญรณรงค 

 

ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรยีน ดำเนินงานตามบทบาทหนาที่ดังกลาวขางตนใหมี

ประสิทธภิาพ 

 

สั่ง  ณ  วันที่ 19 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 

 

              ( เซอรคริสตอฟ  เภกะนันทน ) 

                                   ผูอำนวยการ  
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หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ 

 

   
 

 

อาคารสถานที่ ปการศึกษา 2563 

1. อาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู  โรงเรยีนมีอาคารเรียน หองเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ ดังนี้ 

- จํานวนหองเรียน 34 หองเรียน  

 
อาคารเรียนชั้นท่ี 1 – หองธุรการ-ประชาสัมพันธ หองทะเบียน-วัดผล หองคณะกรรมการดําเนินงาน หอง

ผูอํานวยการ ศูนยวิทยบริการ วัดนอย หองอาหารครู หองคณะเซอร หองเปยโน หองเครื่องเขียน หองปรีชาญาณ 

หองปฏิบัติการทางภาษา ลานอเนกประสงค หองเก็บของ และหองสุขา 
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อาคารเรียนชั้นท่ี 2 - หองเรยีน หองพักครูชาวตางชาติ หองคอมพิวเตอร หองประชุม หองพยาบาล หอง

สนับสนุนดานเทคโนโลยีการศึกษา และหองสุขา 

 

 
 

อาคารเรียนชั้นท่ี 3 - หองเรยีน หองประชุม หอง iMusic และหองสุขา 
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อาคารเรียนชั้นท่ี 4 – หองเรียน หองวิทยาศาสตร หองดนตรีไทย-สากล และบานพักคณะเซอร 

 

 

 
 

อาคารเรียนชั้นท่ี 5 - ลานกีฬา และลานซักลาง 
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โครงสรางการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต สีลม  

 

      มูลนิธิสงเสริมการศึกษา 

                                          คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร 

 

                                   ผูรับใบอนุญาต / ผูจัดการ / ผูอํานวยการ  

 

 

 

 

     ฝายบริหารจัดการ          ฝายวิชาการ            ฝายกิจการนักเรียน          ฝายบุคลากร 

 

 

 

 

 

  

                  ฝายทรัพยากรเพื่อ          ฝายอภิบาลและ             ฝายมาตรฐาน 

                  การเรียนการสอน             แพรธรรม                      คุณภาพ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานพัฒนาหลักสูตร 

-งานการจัดการเรียนการสอน 

-งานนิเทศการเรียนการสอน 

-งานทะเบียนและวัดผล 

-งานวิจยัการเรียนการสอน 

-งานวิทยบริการ 

-งานกิจกรรมนักเรียน 

-งานดูแลนักเรยีน 

-งานสัมพันธชุมชน 

-งานสรรหาและธํารงครักษา 

-งานพัฒนาบุคลากร 

-งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอม 

-งานพัสด-ุครุภัณฑ 

-งานเทคโนโลย ี

-งานมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ 

-งานอภิบาล 

-งานแพรธรรม  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

สมาคมศิษยอสัสัมชัญคอนแวนต 

สมาคมผปูกครองและครูฯ 

 

-งานบรหิารทั่วไป 

-งานธุรการ-การเงิน 

-งานบรกิารและสวัสดิภาพ 
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม 

1. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

           โครงสรางเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม พุทธศักราช 2563  

                       ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  กลุมสาระการเรียนรู       

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 130 130 130 130 130 130 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร 

- ศาสนา พิธีกรรม จริยธรรม 

- หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต

ในสังคม 

- เศรษฐศาสตร 

- ภูมิศาสตร 

(100) 

40 

 

 

60 

(100) 

40 

 

 

60 

(100) 

40 

 

 

60 

(100) 

40 

 

 

60 

(100) 

40 

 

 

60 

(100) 

40 

 

 

60 

สุขศึกษาและพลศึกษา 60 60 60 60 60 60 

ศิลปะ 100 100 100 100 100 100 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาตางประเทศ 130 130 130 130 130 130 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 960 960 960 880 880 880 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- แนะแนว 

- เนตรนารี 

- ชุมนุมสงเสรมิการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

30 

10 

(120) 

40 

40 

30 

10 

 รายวิชาเพิ่มเติม 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

- ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

- คริสตศาสตร 

(300) 

100 

60 

40 

(300) 

100 

60 

40 

(300) 

100 

60 

40 

(380) 

100 

60 

40 

(380) 

100 

60 

40 

(380) 

100 

60 

40 
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- หนาที่พลเมือง 

- Coding 

- การคนควาและสรางองคความรู 

- Graphic Design 

40 

60 

- 

- 

40 

60 

- 

- 

40 

60 

- 

- 

40 

60 

40 

40 

40 

60 

40 

40 

40 

60 

40 

40 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 

 

2. โครงสรางหลักสูตรชั้นป แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา/กิจกรรม 

เพ่ิมเติมตามจุดเนนของโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนในแตละชั้นป 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

 รายวิชาพื้นฐาน (960) 

ท 11101 ภาษาไทย  200 

ค 11101 คณติศาสตร  200 

ว 11101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  130 

ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  60 

ส 11102 ประวัติศาสตร  40 

พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา  60 

ศ 11101 ศิลปะ  100 

ง 11101 การงานอาชีพ 40 

อ 11101 ภาษาอังกฤษ  130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเนน (300) 

อ 11201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  100 

จ 11201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  60 

ส 11201 ครสิตศาสตร  40 

ส 11202 หนาที่พลเมือง  40 

ว 11201 Coding 60 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

 แนะแนว  40 

 เนตรนารี  30 

 ชุมนุมสงเสริมการเรียนรู  40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 
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โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

 รายวิชาพื้นฐาน (960) 

ท 12101 ภาษาไทย  200 

ค 12101 คณติศาสตร  200 

ว 12101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 130 

ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  60 

ส 12102 ประวัติศาสตร  40 

พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา  60 

ศ 12101 ศิลปะ  100 

ง 12101 การงานอาชีพ 40 

อ 12101 ภาษาอังกฤษ  130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเนน (300) 

อ 12201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  100 

จ 12201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  60 

ส 12201 คริสตศาสตร  40 

ส 12202 หนาที่พลเมือง  40 

ว 12201 Coding 60 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

 แนะแนว  40 

 เนตรนารี  30 

 ชุมนุมสงเสรมิการเรียนรู  40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 

 

 

  



105 
 

 
 

โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

 รายวิชาพื้นฐาน (960) 

ท 13101 ภาษาไทย  200 

ค 13101 คณติศาสตร  200 

ว 13101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 130 

ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  60 

ส 13102 ประวัติศาสตร  40 

พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา  60 

ศ 13101 ศิลปะ  100 

ง 13101 การงานอาชีพ 40 

อ 13101 ภาษาอังกฤษ  100 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเนน (300) 

อ 13201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  100 

จ 13201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  60 

ส 13201 คริสตศาสตร  40 

ส 13202 หนาที่พลเมือง  40 

ว 13201 Coding 60 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

 แนะแนว  40 

 เนตรนารี  30 

 ชุมนุมสงเสรมิการเรียนรู  40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 
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โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

 รายวิชาพื้นฐาน (880) 

ท 14101 ภาษาไทย  160 

ค 14101 คณติศาสตร  160 

ว 14101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 130 

ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  60 

ส 14102 ประวัติศาสตร  40 

พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา  60 

ศ 14101 ศิลปะ  100 

ง 14101 การงานอาชีพ  40 

อ 14101 ภาษาอังกฤษ  130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเนน (380) 

อ 14201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  100 

จ 14201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  60 

ส 14201 คริสตศาสตร  40 

ส 14202 หนาที่พลเมือง  40 

ว 14201 Coding 60 

 การคนควาและการสรางองคความรู 40 

 Graphic Design 40 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

 แนะแนว  40 

 เนตรนารี  30 

 ชุมนุมสงเสรมิการเรียนรู  40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 
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โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

 รายวิชาพื้นฐาน (880) 

ท 15101 ภาษาไทย  160 

ค 15101 คณติศาสตร  160 

ว 15101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  130 

ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  60 

ส 15102 ประวัติศาสตร  40 

พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา  60 

ศ 15101 ศิลปะ  100 

ง 15101 การงานอาชีพ 40 

อ 15101 ภาษาอังกฤษ  130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเนน (380) 

อ 15201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  100 

จ 15201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  60 

ส 15201 คริสตศาสตร  40 

ส 15202 หนาที่พลเมือง  40 

ว 15201 Coding 60 

 การคนควาและการสรางองคความรู 40 

 Graphic Design 40 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

 แนะแนว  40 

 เนตรนารี  30 

 ชุมนุมสงเสรมิการเรียนรู  40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 
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โครงสรางหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

 

รหัส กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ป) 

 รายวิชาพื้นฐาน (880) 

ท 16101 ภาษาไทย  160 

ค 16101 คณติศาสตร  160 

ว 16101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 130 

ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  60 

ส 16102 ประวัติศาสตร  40 

พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา  60 

ศ 16101 ศิลปะ  100 

ง 16101 การงานอาชีพ  40 

อ 16101 ภาษาอังกฤษ  130 

 รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมตามจุดเนน (380) 

อ 16201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  100 

จ 16201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  60 

ส 16201 คริสตศาสตร  40 

ว 16201 Coding 60 

 การคนควาและการสรางองคความรู 40 

 Graphic Design 40 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (120) 

 แนะแนว  40 

 เนตรนารี  30 

 ชุมนุมสงเสริมการเรียนรู  40 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน  10 

 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,380 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

 

 


