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คำนำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา

ของโรงเรียน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ที่ได้กำหนดให้สถานศึกษามี

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดทำ

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 เสนอการดำเนินงาน ในเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ ซึ ่งมี

องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน และส่วนที่ 3 ผลการประเมิน

ตนเองและภาคผนวก  

โดยมีว ัตถุประสงค์ เพ ื ่อรายงานผลการประเมินตนเองในรอบปีท ี ่ผ ่านมา เสนอต่อหน่วยงาน  

ต้นสังกัด เตรียมความพร้อมจากการประเมินคุณภาพภายนอก การเปิดเผยต่อสาธารณชน และเป็นข้อมูลที่จะ

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องทุกท่านในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองคร ั ้งน ี ้  และ  

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแด่ทุกท่านและครอบครัวตลอดไป 

 

 

  นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์ 

   ผู้อำนวยการ 

    และคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม รหัสสถานศึกษา 1110100058 ต้ังอยู่เลขท่ี 8 ถนนประมวญ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 โทรศัพท์ 02-635-0136 , 02-236-4330  โทรสาร 02-635-0139  
 email: ascs@ascs.ac.th    website : www.ascs.ac.th 
 ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2538 เปิดสอนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 1,369 คน จำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียน 80 คน 
 

ตอนท่ี 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน ระดับคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ัง 3 ด้านระดับคุณภาพดีเย่ียม  
  2.2 ประเมินความโดดเด่น ระดับ C3 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ (Best Practice : Active Learning รู้กว้าง ใจกว้าง) จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2.3 ผลการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบสอง 
ระดับดีเย่ียม ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  2.4 ถ้วยรางวัล First Honor, ถ้วยรางวัล Second Honor และ รางวัลชนะเลิศ Champion จาก
การแข่งขันระดับนานาชาติ ด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K*BOT ASIA 2019: The Belt 
and Road ณ ศูนย์การเรียนรู้โนอาห์ อาร์ค (Noah’s Ark Hong Kong) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  2.5 รางวัลชนะเลิศ Gold Award การแข่งขัน Creative Design (Junior Creative) จากการ
แข่งขัน International Youth Robot Competition (IYRC) สถานท่ีแข่งขัน Daejeon Convention Center 
(DCC) Daejeon, South Korea 

  2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 63.33 
มีผลคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกรายวิชา 

  2.7 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี พ.ศ.  
2560 – 2562 สะท้อนผลตามการประกาศค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

http://www.ascs.ac.th/
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  2.8 ปีการศึกษา 2562 ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) SMART ASCS เป็นผู้นำการใช้
เทคโนโลยีด้านการศึกษา 

 3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ต้นแบบการจัดการ 

การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 ครูมืออาชีพ iTeacher ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยระบบ
เทคโนโลยีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีและ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี  

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
  4.1 ปีการศึกษา 2562 ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) SMART ASCS เป็นผู้นำการใช้
เทคโนโลยีด้านการศึกษา 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
  5.1 ประเมินความโดดเด่น ระดับ C3 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ (Best Practice : Active Learning รู้กว้าง ใจกว้าง) จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี 2562 รับรางวัลระดับนานาชาติดังนี้   

 - ถ้วยรางวัล First Honor, ถ้วยรางวัล Second Honor และ รางวัลชนะเลิศ Champion  
จากการแข่งขันระดับนานาชาติ ด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K*BOT ASIA 2019: The 
Belt and Road ณ ศูนย์การเรียนรู้โนอาห์ อาร์ค (Noah’s Ark Hong Kong) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - รางวัลชนะเลิศ Gold Award การแข่งขัน Creative Design (Junior Creative) จากการ
แข่งขัน International Youth Robot Competition (IYRC) สถานท่ีแข่งขัน Daejeon Convention Center 
(DCC) Daejeon, South Korea 

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  6.1 การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning โครงการ 
Smart Learning กิจรรมโครงงานบูรณาการ 
  6.2 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ  

  
      

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
          นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์                       

                                 วัน 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านกายภาพของโรงเรียน 
1.1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม รหัสสถานศึกษา 1110100058 ต้ังอยู่เลขท่ี 8 ถนนประมวญ  

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 โทรศัพท์ 02-635-0136-38, 02-236-4330  โทรสาร 02-635-0139  
 email: ascs@ascs.ac.th    website : www.ascs.ac.th 
 facebook:   

 ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2538 เปิดสอนระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 1,369 คน จำนวนบุคลากรของ โรงเรียน 78 คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  

   ✓ บุคคลธรรมดา 
✓ นิติบุคคล      ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม    อื่น ๆ  (ระบุ).............................. 

ประเภทโรงเรียน 
  ✓ ประเภทโรงเรียนในระบบ 

  ✓ สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์    ในพระราชูปถัมภ์ 
   ✓ สามัญปกติ     อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

  ✓ ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
 

1.2 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับท่ีเปิดสอน 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 

รวมจำนวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 6 - - 239 - - 239 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 6 - - 243 - - 243 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 5 - - 178 - - 178 
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ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน จำนวนผู้เรียนปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 

รวมจำนวน
ผู้เรียน 

ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 5 - - 207 - - 207 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 5 - - 233 - - 233 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 6 - - 269 - - 269 

รวม 33 - - 1,369 - - 1,369 
 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

 
1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

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

รวม - - - 1 1 
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ - 45 15 - 60 
- ครูต่างชาติ - 11 - - 11 

รวม - 56 15 - 71 
3. บุคลากรทางการศึกษา      

- เจ้าหน้าท่ี 2 7 - - 9 
4.อื่นๆ (ระบุ)... - - - - - 

รวม 2 7 - - 9 
รวมทั้งสิ้น 2 63 15 - 80 

 
สรุปอัตราส่วน 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    17 : 1  (1,369 ÷ 80) 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  41 : 1  (1,369 ÷ 33) 
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 1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู ้
   กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 
 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย - - - - - - 
ภาษาไทย - - 8 3 - - 
คณิตศาสตร ์ - - 11 2 - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 10 1 - - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 6 2 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 4 - - - 
ศิลปะ - - 7 1 - - 
การงานอาชีพ - - 6 - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - 10 1 - - 

รวม   62 10   
   

  
 1.3.3  สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ - 
- เนตรนารี 62 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 29 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - 

   กิจกรรมแนะแนว 18 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 
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   1.3.4   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน ์
 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 

มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง - 10 - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  - 54 - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - 3 - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 

รวม - 67 - - - 

 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ คือ มนุษย์ท่ีมีคุณธรรมและความรู้ 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนานักเรียนและ
บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณค่าพระวรสาร  เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสอง
ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

พันธกิจ 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวร
สาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ1) 
2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น (พ2) 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ3) 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ4) 
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5) 
6 .ส่งเสริมโรงเรียนด้านอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม (พ6) 

เป้าหมาย 1. นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณค่าพระวรสาร 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ1/ป1) 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง (พ2/ป2) 
3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พ3/ป3) 
4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ (พ4/ป4)  
5. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5/ป5) 
6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (พ5/ป6) 
7. โรงเรียนมีมาตรฐานการด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม (พ6/ป7) 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีคุณค่า

พระวรสาร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ1/ป1/ย1) 
 2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น (พ2/ป2/ย2) 
 3. จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (พ3/ป3/ย3) 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพและก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล (พ4/ป4/ย4) 
 5. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ (พ5/ป5/ย5) 
 6. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล (พ5/ป6/ย6) 
 7. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน (พ6/ป7/ย7) 

เอกลักษณ์ รู้กว้าง ใจกว้าง 
อัตลักษณ์ ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ 

 
3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

 
กลยุทธ์ตามแผน
คุณภาพฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกบัตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
โรงเรียนกำหนด 

1. โครงการฟ้ืนฟูจิต
ศิษย์พระคริสต์ 

1,369 
ยอด
เย่ียม 

95.41 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

2. โครงการสร้าง
ศิษย์พระคริสต์ 1,369 

ยอด
เย่ียม 

95.55 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

3. โครงการเด็กดีมี
คุณธรรม 1,369 

ยอด
เย่ียม 

94.68 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

4. โครงการวิถีธรรม
นำชีวิต 1,369 

ยอด
เย่ียม 

94.28 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

5. โครงการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 1,369 

ยอด
เย่ียม 

92.65 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 
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กลยุทธ์ตามแผน
คุณภาพฯของ

โรงเรียน 
โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 6. โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 1,369 

ยอด
เย่ียม 

92.57 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 1,369 

ยอด
เย่ียม 

92.40 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

8. โครงการ Sport 
for Unility 1,369 

ยอด
เย่ียม 

95.18 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมนักเรียนให้
มีผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการสูงข้ึน 

1. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ 1,369 

ยอด
เย่ียม 

92.51 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

2. โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 1,369 

ยอด
เย่ียม 

89.95 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

3. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
ภาษาต่างประเทศ 1,369 

ยอด
เย่ียม 

94.07 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

การเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้
ในการสื่อสารและ

เพิ่มทักษะสำหรับใช้
ในการประกอบอาชีพ 

4. โครงการ 
Academic Walk 
Rally 

1,369 
ยอด
เย่ียม 

93.42 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

5. โครงการ Sci-Pro 
1,369 

ยอด
เย่ียม 

93.18 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

6. โครงการ ASCS 
รอบรู้นอกรั้ว
คอนแวนต์ 

1,369 
ยอด
เย่ียม 

92.65 
ยอด
เย่ียม 

ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 

7. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิพิชิต  
O-NET  

269 ดี 63.33 ดี 
ด้าน

คุณภาพ
ผู้เรียน 

- - 
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กลยุทธ์ตามแผน
คุณภาพฯของ

โรงเรียน 
โครงการ เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลยุทธ์ที่ 3  
ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญ 
 

1. โครงการ 
Academic Walk 
Rally 

1,369 
ยอด
เย่ียม 

96.50 
ยอด
เย่ียม 

กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอนที่เน้น
นักเรียนเป็น

สำคัญ 

- - 

2. โครงการ Sci-Pro 

1,369 
ยอด
เย่ียม 

93.18 
ยอด
เย่ียม 

กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอนที่เน้น
นักเรียนเป็น

สำคัญ 

- - 

3. โครงการ Smart 
Learning 1,369 

ยอด
เย่ียม 

95.10 
ยอด
เย่ียม 

กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอนที่เน้น
นักเรียนเป็น

สำคัญ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1  

การจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยวิธีการ   
Active Learning 

4. โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 1,369 

ยอด
เย่ียม 

93.78 
ยอด
เย่ียม 

กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอนที่เนน้
นักเรียนเป็น

สำคัญ 

- - 

5. โครงการศูนย์
วิทยบริการ 1,369 

ยอด
เย่ียม 

91.92 
ยอด
เย่ียม 

กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอนที่เน้น
นักเรียนเป็น

สำคัญ 

- - 

6. โครงการประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

1,369 
ยอด
เย่ียม 

92.85 
ยอด
เย่ียม 

กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอนที่เน้น
นักเรียนเป็น

สำคัญ 

- - 

กลยุทธ์ที่ 4  
ส่งเสริมครูและ
บุคลากรให้มี
ศักยภาพและ
ก้าวหน้าตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. โครงการพัฒนา 
บุคลการ 

67 
ยอด
เย่ียม 

92.85 
ยอด
เย่ียม 

กระบวนการ
บริหารและ

การจัดการของ
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

- - 

กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริม
กระบวนการ
บริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพและเป็น
ระบบ 

1. โครงการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและ
ระบบเครือข่าย 

- 
ยอด
เย่ียม 

92.13 
ยอด
เย่ียม 

กระบวนการ
บริหารและ

การจัดการของ
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

- - 
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***  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  

 
 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 4.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

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

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

     ***  (6) การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า “มีพฒันาการ”  

               มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3”  

               มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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ระดับประถมศึกษา : จำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรยีนระดับ 3 ข้ึนไป   

 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ  

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ  

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ  

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ  

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ  

3 ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 239 168 70.29 242 193 79.75 177 114 64.41 207 141 68.12 233 115 49.36 269 151 56.13 

คณิตศาสตร์ 239 163 68.20 242 99 40.91 177 90 50.85 207 97 46.86 233 79 33.91 269 110 40.89 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

239 91 38.08 242 135 55.79 177 128 72.32 207 111 53.62 233 98 42.06 269 149 55.39 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

239 159 66.53 242 211 87.19 177 132 74.58 207 156 75.36 233 160 68.67 269 244 90.71 

ประวัติศาสตร์ 239 155 64.85 242 176 72.73 177 155 87.57 207 143 69.08 233 139 59.66 269 209 77.70 

สุขศึกษาและพลศึกษา 239 202 84.52 242 207 85.54 177 173 97.74 207 193 93.24 233 220 94.42 269 255 94.80 

ศิลปะ 239 203 84.94 242 141 58.26 177 155 87.57 207 161 77.78 233 172 73.82 269 216 80.30 

การงานอาชีพ 239 227 94.98 242 187 77.27 177 165 93.22 207 198 95.65 233 229 98.28 269 213 79.18 

ภาษาต่างประเทศ 239 143 59.83 242 121 50.00 177 88 49.72 207 124 59.90 233 79 33.91 269 93 34.57 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 239 163 68.20 242 132 54.55 177 93 52.54 207 88 42.51 233 114 48.93 269 119 44.24 

ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 239 116 48.54 242 77 31.82 177 94 53.11 207 88 42.51 233 122 52.36 269 121 44.98 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ 

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

177 177 46.46 75.92 74.62 68.44 -6.18 -0.83 ไม่มีพัฒนาการ 

ด้านคำนวณ 
(Numeracy) 

177 177 44.94 61.35 63.75 67.39 3.64 5.71 มีพัฒนาการ 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

- - - 65.78 63.48 - - -  

  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 240 237 72.81 83.12 86.75 88.21 
1.46 1.68 

มีพัฒนาการแต่
ไม่ถึงร้อยละ 3 

อ่านออกเสียง 240 237 68.50 93.74 82.32 88.32 6 7.28 มีพัฒนาการ 
  

ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (Common European 

Framework of Reference for 
Languages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL เปรียบเทียบตาราง

มาตรฐาน) 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.4 208 181 52 75 42 2 - - Oxford Young Learners Placement Test 
ป.5 233 219 29 98 79 9 - - Oxford Young Learners Placement Test 
ป.6 269 217 17 69 117 13 - - Oxford Young Learners Placement Test 
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวตักรรม (Innovation) หมายถงึ แนวคดิหรอืวธิกีารทีน่ ามาใชใ้นการปฏบิตั ิ เพื่อแกปั้ญหาหรือ

เพื่อการพฒันา ซึ่งท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางความคดิ กระบวนการ หรอืองคก์ร อย่างสิน้เชงิหรอืเห็นได้
ชดั เป็นการพฒันาต่อยอด เพิม่มูลค่า มเีป้าหมายในเชงิบวก ซึ่งมเีกณฑ์การพจิารณา คอืมคีวามสร้างสรรค์ 
(C – Creative), มคีวามใหม่ในบรบิทนัน้ๆ (N - New)           มคุีณค่ามปีระโยชน์ (V – Value-Added) และ
ปรบัใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ หรอืสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพี มี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวธิีปฏิบัติหรอืขัน้ตอน การปฏิบัติตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ มรี่องรอยหลกัฐานเชงิประจกัษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรอืภายนอกสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ 

 
ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

SMART ASCS 
ผู้นำการใช้เทคโนโลยี 

ด้านการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู ้
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 

6. รางวัลท่ีสถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษา 2562  

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1. ผลการประเมินภายนอก 
รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับคุณภาพดีเย่ียม  
ทั้ง 3 ด้าน  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2. ผลการประเมินภายนอก 
รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)  
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินความ
โดดเด่น เป็นต้นแบบ 
มีความโดดเด่น 
ได้รับการยอมรับ
ระดับนานาชาติ (C3) 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

3. First Honor 
K*bot Asia 2019: The Belt and Road  
ประเภท Open Category : Creative 
Build Competition : offsite 

รางวัลชนะเลิศ  
พร้อมถ้วยรางวัล 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

K*BOT ASIA 2019 ณ ศูนย์
การเรียนรู้ 
โนอาห์ อาร์ค  
(Noah’s Ark Hong Kong)  
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
แห่งสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

4. Second Honor  
K*bot Asia 2019 : The Belt and Road  
ประเภท Open Category : Creative 
Build Competition : offsite 

รางวัลรองชนะเลิศ   
พร้อมถ้วยรางวัล 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

5. Creative Build Competition K*bot 
Asia 2019 

รางวัลชมเชย  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

6. ON-SITE MAKER CHALLENGE: 
Precision Ball Launch 

รางวัลชนะเลิศ 
Champion 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

7. แข่งขัน Creative Design 
(Junior Creative)  

รางวัลชนะเลิศ  
Gold Award 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

International Youth 
Robot Competition 
(IYRC) สถานที่แข่งขัน 
Daejeon Convention 
Center (DCC) Daejeon, 
South Korea 

8. การประกวดโครงงานหุ่นยนต์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ รุ่นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในโครงงานการต่อยอดด้านการนำไปใช้
ในทางธุรกิจหรือการนำไปใช้ใน 
การแก้ปัญหาของสังคมหรือช่วยให้คุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

รางวัลเหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

การแข่งขันครูหุ่นยนต์ไทย 
Robot Playground-1/2562 
ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคม ณ Convention 
Hall สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
9. การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ  
ระดับประถมศึกษาครั้งที่ 15 ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชมเชย  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

10. ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET ) 

รางวัลเหรียญทองแดง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

11. โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 (TEDET ) 

 รางวัลผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

12. การแข่งขัน ประวัติศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครัง้ที่ 12 

รางวัลผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

13. ระดับประถมศึกษาตอนต้นการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 

รางวัลชมเชย  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

14. การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 
2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร   

รางวัลเหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

15. การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 
2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

16. การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 
2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญทองแดง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

17. การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 48 ประจำพุทธศักราช 2562 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

โครงการธนชาตริเริ่ม 
เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 
48  
ประจำพุทธศักราช 2562 
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ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
18. ระดับชั้นประถมศึกษา“ 
การแสดงความสามารถเรียนรู้ 
พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 6” 

รางวัลเหรียญเงิน    เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

วชิราวุธวิทยาลัย ภายใต้การ
สนับสนุนจากมูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

19. International Mini Miss of The 
Year และรางวัล Best National 

รางวัลชนะเลิศอันดับ
ที1่ Costume 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

การประกวด International 
Mini Miss of The Year 2019  
ณ ประเทศสิงคโปร ์

20. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบสอง
ระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษา  

ระดับเหรียญเงิน 
วิชาวิทยาศาสตร์  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

21. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบสอง
ระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษา  

ระดับเหรียญทองแดง 
วิชาวิทยาศาสตร์  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

22. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบสอง
ระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษา 

ระดับเหรียญทองแดง 
วิชาคณิตศาสตร์  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

23. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปีการศึกษา 2562  

คะแนนเต็ม 100 
คะแนน  

วิชาภาษาอังกฤษ  

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

24. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ปีการศึกษา 2562  

คะแนนเต็ม 100 
คะแนน  

วิชาคณิตศาสตร์   

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

25. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ความสามารถ 

ด้านคณิตศาสตร์ 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

26. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ความสามารถ 

ด้านภาษาไทย 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
สู่มาตรฐานสาล รอบสอง ระดับดีเย่ียม 

2560-2563 สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช) 

 

 
 

7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด 

- ✓ 

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ - ✓ 
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 

✓ - 
 3.1 โครงการ Smart Learning  กิจกรรมโครงงานบูรณาการ  
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) - ✓ 
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

- ✓ 

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

- ✓ 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
   7.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ ✓ - 

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) - ✓ 
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น - ✓ 
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ - ✓ 

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ระดับดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับดีมาก 
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รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) 1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเย่ียม 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับดีเย่ียม  

 
9.  หน่วยงานภายนอกท่ีโรงเรยีนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

  สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
  สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
  สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

  87 1,369 1,264 92.33 
ยอด
เย่ียม 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

✓ -   1,267 92.51  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

✓ -   1,267 92.51  

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 

✓ -   1,258 91.87  

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
คำนวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

✓ -   1267 92.53  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  92 1,369 1,281 93.57 
ยอด
เย่ียม 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

✓ -   1,277 93.30  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  ✓ -   1,276 93.18  

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล ✓ -   1,290 94.25  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   76 1,369 1,228 89.7 
ยอด
เย่ียม 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม ✓ -   1,228 89.72  

3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

✓ -   1,227 89.65  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

  92 1,369 1,286 93.91 
ยอด
เย่ียม 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ✓ -   1,288 94.11  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

✓ -   1,283 93.70  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  68 1,369 1,105 80.74 
ยอด
เย่ียม 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ✓ -   1,369 100  

5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม ✓ -   1,081 78.91  

5.3 ร้อยละของผูเ้รยีนมคีวามก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาตหิรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ ✓ -   867 63.33  

 

 



  

  25 

 
 

ประเด็นพิจารณา การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ท่ีได้ 

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

  92 1,369 1,319 96.34 
ยอด
เย่ียม 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  ✓ -   1,369 100  

6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ ✓ -   1,264 92.34  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

  92 1,369 1,294 94.51 
ยอด
เย่ียม 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   ✓ -   1,299 94.87  

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

✓ -   1,290 94.22  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   92 1,369 1,273 93 
ยอด
เย่ียม 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ✓ -   1,268 92.65  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ✓ -   1.278 93.36  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  92 1,369 1,279 93.46 
ยอด
เย่ียม 

- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

✓ -   1,279 93.46  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   92 1,369 1,289 94.13 
ยอด
เย่ียม 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

✓ -   1,293 94.45  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ท่ีได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ

ผู้อื่น 
✓ -   1,284 93.81  

สรุปผลการประเมิน 
92.17 

ยอด
เยี่ยม 

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมนิทุกประเด็นพิจารณา 

                                                               จำนวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

กำลังพัฒนา ร้อยละ  00.00 – 49.99  ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99
  ดี  ร้อยละ 60.00 – 74.99  ดีเลิศ  ร้อยละ 75.00 
– 89.99  ยอดเย่ียม  ร้อยละ   90.00 – 100    

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2560 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) วิสัยทัศน์โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์ สีลม “บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามคุณค่าพระวรสาร  เป็นเลิศทางวิชาการ สื ่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  

ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โรงเรียนพัฒนา 

ค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน ด้วยโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละกลุ่มสาระจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามหลักสูตรของแต่ละระดับช้ัน มี

การคัดกรองผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการอ่านและการเขียน รวมถึงการพัฒนาด้านการเรียนควบคู่ไป

พร้อมกัน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ กิจกรรม

นี้ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ ้น ซึ ่งในปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนได้คะแนน
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เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ การส่งเสริมด้านภาษาไทย ด้วยโครงการ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรม

ประกวดคัดไทย กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้ว กิจกรรมเปิดพจนานุกรม และกิจกรรมอ่านทำนอง

เสนาะ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้เห็นคุณค่าภาษาไทย  ปลูกฝังให้เด็ก

หร ือเยาวชนรุ ่นใหม่ได้ร ักและหวงแหนภาษาไทย  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง การสื ่อสาร

ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกิจกรรม Story Telling กิจกรรม English Quiz 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ กิจกรรม 

Picture Story ทักษะเขียนเรื ่องตามความสนใจและนำเสนอหน้าชั ้นเรียน และผู ้เร ียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนจัดทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามระดับมาตรฐาน 

CEFR กิจกรรม Oxford Young Learner Placement Test จำนวนผู้เรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 ระดับกลาง (Intermediate) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านทักษะ

การคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฝึกเกม 24 แต้ม ฝึกทักษะบวก ลบ คูณ หารเลข 1-9 

ซึ่งมีเกณฑ์และระดับความยากง่ายตามระดับของนักเรียน กิจกรรม Tangram นักเรียนจะได้ฝึกจากรูป

เรขาคณิตสองมิติ มาประกอบเป็นรูปต่างๆ ตามที่กำหนด กิจกรรม Math Quiz พัฒนาทักษะการ 

แก้โจทย์ปัญหา กิจกรรมคิดเร็ว พัฒนาให้นักเรียนมีกระบวนการคิดคำนวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว

และถูกต้องแม่นยำ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเหล่านี้ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความสามารถ 

ด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย นอกจากนี้ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถการคิด

วิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา นำไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมผู้เรียนด้วยโครงการ Academic Walk Rally 

กิจกรรมวันวิชาการ พัฒนาผู้เรียนควบคู ่ไปกับการจัดการเร ียนการสอนจะช่วยพัฒนาความรู้  

ความสามารถของนักเรียนในทุกๆ ด้าน รวมถึงผู้เรียนแสดงศักยภาพและความสามารถเชิงวิชาการ ผ่าน

กระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ ความหลากหลาย

ของกิจกรรม ทำให้เกิดการท้าทายในการเสนอผลงาน รู้จักแสดงความคิดเห็น การเช่ือมโยงความรู้และ

ทักษะก่อเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน กิจกรรมวันภาษาไทย ส่งเสริมการคิดต่างๆ ในรูปแบบการบูรณาการ 

โครงการ Sci-Pro กิจกรรม Junior Science Show ให้คิดพิจารณาไตร่ตรองรู้จักแก้ปัญหา มีความ

ละเอียดในการจำแนกแยกแยะ การอภิปราย เพราะการทดลองไม่ได้จำกัดในเฉพาะห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แต่สามารถที ่จะศึกษาเรื ่องราวของวิทยาศาสตร์ได้ทุกท่ี กิจกรรมสิ ่งประดิษฐ์

วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนศึกษาหาคาวมรู้ ลงมือปฏิบัตินำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริม
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ผู้เรียนฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและแสวงหา

ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมโครงงานบูรณาการ เน้นการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการเรียนรู้ท่ีอาศัยความเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใน

ชีวิตจริง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ท้ังใน

ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และเรียนรู้การแก้ปัญหา รวมถึงการใช้ส่ือเทคโนโลยีสืบค้น

ข้อมูลในการปฏิบัติงาน ฝึกการทำงานอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนในการทำงาน การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี 

กิจกรรมการแข่งขัน K-Bot นานาชาติ ผู้เรียนสามารถฝึกการคิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยก่อนการสร้างโครงงานนักเรยีน 

ต้องร่วมกันปฏิบัติงาน แบบ PDCA ปฏิบัติจริง และต้องสืบค้นใช้ข้อมูลที่หลากหลาย เชื่อมโยงในด้าน 

STEM เมื่อทำโครงงานเสร็จส้ิน จะต้องมีการประเมินคุณภาพ และนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอีก

ด้วย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ส่งผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3-6 เข้าร่วมการแข่งขันระดับ

นานาชาติ การแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K*BOT ASIA 

2019 : The Belt and Road ณ ศูนย์การเรียนรู้โนอาห์ อาร์ค (Noah’s Ark Hong Kong) เขตบริหาร

พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล First Honor K*bot Asia 2019 

ประเภท Open Category : Creative Build Competition : offsite รางวัลรองชนะเลิศ  Creative 

Build Competition ถ้วยรางวัล Second Honor K*bot Asia 2019  รางวัลชนะเลิศ Champion 

ประเภท ON-SITE MAKER CHALLENGE: Precision Ball Launch และการแข ่ งข ันในรายการ 

International Youth Robot Competition (IYRC) สถานที่แข่งขัน Daejeon Convention Center 

(DCC) Daejeon, South Korea รางวัลชนะเลิศ Gold Award การแข่งขัน Creative Design (Junior 

Creative) 7-12 years old ซึ่งผลจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีทักษะทางอาชีพและเจต

คติที ่ดีต่อการทำงานร่วมกัน ปรากฎผลความสำเร็จอีกประการจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้ปกครองรับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการแต่ละด้านของบุตรหลานจากทาง

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกย่อง ชื่นชมในคุณภาพผู้เรียน และ

ยอมรับในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาท่ีสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างผลงานและ

นำเสนอผลงานการเรียนโดยใช้ iPad ผ่านทาง Application  จนมีความโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ ดังผลการประเมินภายนอก (พ.ศ.2559-2563) รอบ 4 ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับระดับคุณภาพดีเย่ียม ด้านคุณภาพของผู้เรียน และผล
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การประเมินความโดดเด่น เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) จาก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

  
92 92.00/4.60 

1.1 กำหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

✓ - 
  

1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

✓ - 
  

1.3 กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ✓ - 

  

1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน ✓ - 

  

1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน ✓ - 

  

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   92 93.99/4.70 

2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  ✓ - 

  

2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ✓ - 

  

2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน ✓ - 

  

2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา ✓ - 

  

2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา 

✓ - 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

3 ดำเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
92 94.50/4.73 

3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ✓ - 

  

3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับบรบิท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน 

✓ - 
  

3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  ✓ - 

  

3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรยีน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ✓ - 

  

3.5  สถานศึกษามีการปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ✓ - 

  

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

  
92 92.38/4.62 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ✓ - 

  

4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ✓ -   
4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ✓ - 

  

4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ✓ - 

  

4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ✓ - 

  

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
92 94.05/4.70 

 5.1 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย ✓ - 

  

5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย ✓ - 

  

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม ✓ - 

  

5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย ✓ - 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน ✓ - 

  

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          การ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

  
92 92.13/4.61 

6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ✓ - 

  

6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ✓ - 

  

6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ✓ - 

  

6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

✓ - 
  

6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรยีนรู้
ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

✓ - 

  

สรุปผลการประเมิน 93.18/4.66 ยอดเยี่ยม 
 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ โรงเรียนประเมิน ติดตาม กำหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการประเมินในแต่ละปี

การศึกษา จึงได้มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

มาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบของผู้บริห ารไปยัง

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมวางแผนและดำเนินการให้งานบรรลุเป้าหมาย 

ทันกับความเปลี่ยนแปลง เช่น การส่งเสริมครูด้านภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมครูด้านการใช้
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เทคโนโลยี เป็นต้น กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู 

ทำให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมครูอบรมเพิ่มพูนความรู้ 

60 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่ม ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทาง

วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา กำกับติดตามให้การนิเทศภายใน

ดำเนินการอย่างเป็นระบบ  คณะกรรมการดำเนินงานทั้ง 7 ฝ่าย เตรียมวิธีดำเนินงานภายใต้แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติของโรงเรียน 

กำหนดบทบาทหน้าที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนอย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดสรรงบประมาณ แต่ละฝ่ายจะมีสารสนเทศเป็นข้อมูลพื้นฐาน ทำให้การบริหารจัดการภายใต้ฝ่ายมีผล

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมาย  ประกาศ

มาตรฐานการศึกษา  มีคำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บร่องรอยหลักฐานในแต่ละ

มาตรฐาน  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินภายในประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ผู้แทนคณะ

ครู ผู้แทนผู้ปกครอง  นำผลรายงานต่อสาธารณชน  

 การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาและต้นสังกัดและตระหนักถึงความต้องการของชุมซน 

ท้องถิ่น พัฒนาวิชาการที่เน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เปิด

โอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วม และการร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐาน การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการ

พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  

 แม้ว่าสถานศึกษาจะมีพื้นท่ีจำกัด แต่ก็สามารถบริหารจัดการใช้สอยเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, English Lab, ห้อง iMusic เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และการ

สลับเวลาพักของนักเรียนในระดับขั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้มีเวลาพักต่างเวลา จึงทำ

ให้พื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อนักเรียนในแต่ละช่วงช้ัน สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย จากการ

ดูแลร่วมกันของนักเรียนทุกๆ คน  มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์และอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

โดยมีการแจ้งบำรุงรักษาอุปกรณ์ และอาคารผ่านระบบของโรงเรียนทางเว็ปไซต์ (www.ascs.ac.th) 

เพื่อทำการซ่อมบำรุง และทางโรงเรียนมีการสำรวจสภาพอาคารสถานท่ีและพัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องปีละ 

2 ครั้ง โดยใช้แบบสำรวจสภาพอาคารสถานที่และพัสดุ-ครุภัณฑ์ และมีการประเมินแผนงานอาคาร
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สถานท่ี และส่ิงแวดล้อม การจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอร์เน็ตภายใน

โรงเรียนที่มีความสะดวก สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลอบคลุมเป้าหมายที่เป็นนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ครูและบุคลากรการศึกษาภายในโรงเรียน โครงการ

พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย โดยฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาส่ือเทคโนโลยี 

เช่น iBook วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สุขศึกษา ,วิชานาฏศิลป์ เป็นต้น  และให้คำแนะนำครู สร้างส่ือ

การสอนด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนจัดระบบเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศครบถว้น

ทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

***  ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ    =                ผลรวมค่าเป้าหมาย 
                                                                        จำนวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
 
แปลผลระดับคุณภาพ      ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ
   
 ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา    1.00 – 1.49
  ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคุณภาพ ปานกลาง    1.50 
–2.49  ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี     2.50 
– 3.49  ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ     3.50 
– 4.49  ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    4.50 
– 5.00 
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ท่ีได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  
88 60 56 93.44 

ยอด
เย่ียม 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

✓ - 

  

57 94.92 

 

1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง ✓ -   55 92.20  

1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู้ที่มคีวามจำเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  

- ✓ 
  

- - 
 

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ และ
นำเสนอผลงาน 

✓ - 
  

56 93.42 
 

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

✓ - 
  

56 93.22 
 

2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  88 67#0 59 98.26 
ยอด
เย่ียม 

1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ ✓ -   60 100  

1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้ ✓ -   60 100  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ✓ -   57 94.78  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ท่ีได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  92 60 58 96.81 

ยอด
เย่ียม 

3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ✓ -   60 100  

3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

✓ - 

  

56 93.61 

 

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  
87 60 54 90.54 

ยอด
เย่ียม 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ✓ -      

4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

✓ - 
     

4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

✓ - 
     

4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ✓ -      

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  87 67 53 88.51 
ยอด
เย่ียม 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ท่ีได้ 



  

  36 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู ้

✓ - 
     

5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

✓ - 
     

สรุปผลการประเมิน 93.51 
ยอด
เยี่ยม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จำนวนประเด็นพิจารณา 
แปลผลระดับคุณภาพ        

กำลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     
ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 – 100     

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 2560-2562 พันธกิจ 3 เป้าหมายท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 
3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนกำหนดนโยบายให้ครูมี
ส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยก่อนเปิดภาค
เรียน ฝ่ายวิชาการกำหนดให้ครูทุกคนต้องส่งแผนการจัดการเรียนการเรียนรู้ ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ก่อนนำไปสอนจริง โรงเรียนมีรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่ของครูประจำชั้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน ครู 
ผ่านการประชุมและแบบสอบถามความพึงพอใจทุกปีการศึกษา ครูใช้สื่อในการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายและเหมาะสม เน้นการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ เตรียมครูสู่ครูยุค 4.0 ยังส่งเสริมให้
นักเรียนระดับประถมปลาย นำ iPad มาใช้เป็นเครื ่องมือประกอบการเรียน ทำให้ครูต้องได้รับ 
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การพัฒนาด้านการสร้างสื่อด้วยเทคโนโลยี จัดเป็นกระบวนการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) 
SMART ASCS เป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา ส่งเสริมครูมืออาชีพ ด้วย iTeacher ส่งเสริม
พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ครูด้านเทคโนโลยี 
1 คาบเรียน/สัปดาห์ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีระหว่างครูภายในและบุคลากร
จากภายนอก  โรงเรียนจึงได้รับการยอมรับจากภายนอก ได้รับการศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยี
สร้างสื่อการสอน การใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนได้อย่างไร โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบ้ติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบ iMac ห้อง English Lab 
สามารถสร้างส่ือ Green Screen จึงทำให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เสมือนสถานท่ีจริง ห้อง
ศาสนา ท่ีหล่อเหลากล่อมเกลาผู้เรียนได้ตรงตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี การ
ส่งเสริมแหล่งเรียนภายนอก ภูมิปัญาท้องถิ่น จากการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับชั้น ด้วย
โครงการ ASCS รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ อีกทั้งยังมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในวัน
วิชาการของโรงเรียน ทำให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ภายนอกอย่างหลากหลาย การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความสุข ศักยภาพการทำงาน การมีเจตคติต่ออาชีพ จึงทำให้นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ รักเพื่อน รัก
โรงเรียน นักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน จึงไม่พบบันทึกนักเรียนท่ีเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมท่ีรุนแรง อีกท้ัง
ครูแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนโดยทำวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง  

โดยงานวิจัย ฝ่ายวิชาการ จัดกลุ่มส่งเสริมการทำวิจัยให้กับคุณครู ประกอบด้วยครูที ่จบ
การศึกษาปริญญาโทด้านงานวิจัยและคุณครูที่จบปริญญาโทกลุ่มสาระอื่นๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ในการกำกับ ช่วยเหลือครูแต่ละกลุ่มสาระอย่างเป็นกัลยนิมิต มีการเผยแพร่บทคัดย่อบนเว็บไซต์ของ
โรงเรียนทุกปีการศึกษา มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง คร้งแรกเป็นการนิเทศโดยเพื่อนครู 
และครั้งท่ีสองเป็นการนิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าสายช้ันวิชาการ ครูจึงสามารถ
พัฒนาการจัดการสอนได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับให้ครูอบรมพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 60 
ช่ัวโมง/ปีการศึกษา ตามเกณฑ์ของโรงเรียน เพื่อให้ครูเท่าทันสังคมแห่งการเรียนรู้จากภายนอก สามารถ
สร้างสรรค์ระบบการสอนอย่างก้าวไกล โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ครูต้องอบรมกับครูต่างชาติภายใน
โรงเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ ด้วยนโยบายที่ก้าวไกลของผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง ครูมีการวัดและ
ประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล้องกับสภาพจริง เช่น ประเมินจากผลงาน การนำเสนองานช้ัน
เรียน การใช้แบบทดสอบ การสอบปากเปล่า ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดนโยบายให้แบบทดสอบทุกกลุ่มสาระ
ต้องมีทั ้งปรนัยและอัตนัย ตั ้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที ่ 1-6  ครูให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง โดยเริ่มใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และยังจัดทำรายงานผลการ
เรียนไปยังผู้ปกครองนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและบ้านรวมกัน 
ดังผลประเมินภายนอก รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับระดับคุณภาพดีเย่ียม ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ   
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   ปีการศึกษา 2562  
    ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 

1) 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร

และการคิดคำนวณ  
ร้อยละ 87  92.33 

2) 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 

ร้อยละ 92 93.57 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 76 89.70 

4) 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
ร้อยละ 92 93.91 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 68  80.74 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 92  96.34 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 

1) 
การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 
ร้อยละ 92 94.51 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 92  93.00 

3) 
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ร้อยละ 92  93.46 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 92 94.13 
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากการแข่งขันภายนอก ปีการศึกษา 2562 

ผู ้เร ียนสามารถรับรางวัลระดับนานาชาติ การแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และโครงงาน
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วิทยาศาสตร์นานาชาติ K*BOT ASIA 2019 : The Belt and Road ณ ศูนย์การเรียนรู้โนอาห์ อาร์ค 

(Noah’s Ark Hong Kong) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณ รัฐประชาชนจีน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 

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

: offsite รางวัลรองชนะเลิศ  Creative Build Competition ถ้วยรางวัล Second Honor K*bot Asia 

2019 รางวัลชนะเลิศ Champion ประเภท ON-SITE MAKER CHALLENGE: Precision Ball Launch 

ก า ร แ ข ่ ง ข ั น  International Youth Robot Competition (IYRC) สถ าน ท ี ่ แ ข ่ ง ข ั น  Daejeon 

Convention Center (DCC) Daejeon, South Korea รางว ัลชนะเล ิศ Gold Award การแข ่งขัน 

Creative Design (Junior Creative) 7-12 years old จากการแข ่งข ัน 6 th Internatinal Youth 

Robot Competition (IYRC) 2019 จำนวน 21 ประเทศ รางวัลภายในประเทศ การแข่งขันครูหุ่นยนต์

ไทย Robot Playground-1/2562 ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์รางวัล

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ รุ่นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงงาน

การต่อยอดด้านการนำไปใช้ในทางธุรกิจหรือการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมหรือช่วยให้คุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น รางวัลเหล่านี้ได้รับผลจากพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนยังประสบความสำเร็จ

จากคุณภาพผู้เรียนอีกมากมาย อาทิเช่น รางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รางวัลเหรียญเงิน  ระดับช้ันประถมศึกษา“การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี 6” 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น ความสามารถสะท้อน

ถึงผลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  

 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ร้อยละ 92 92.20 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 92  93.99 

2.3  
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 92  94.50 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

2.4 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
ร้อยละ 92  92.38 

2.5 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 92 94.05 

2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 92  92.13 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่น  มีความทันสมัย  ต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความ
พร้อมต่อการก้าว สู่ศตวรรษที่ 21  จึงบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  นำมาจากหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ( School Base Management) ปรากฏผลการบริหารจัดการดำเนินไปอย่างเป็น
ระบบ  กระบวนการบริหารเริ่มจากการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง (2560-2562)  
วิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิค SWOT ผ่านการมีส่วนร่วมจากคณะครู  เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
กำหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการขับเคลื่อนกลยุ ทธ์  สถานศึกษา
ดำเนินการโดยบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี  แผนทั้ง 2 ฉบับจึงมีความเชื่อมโยง  บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมาย  ประกาศ
มาตรฐานการศึกษา  มีคำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ เก็บร่องรอยหลักฐานในแต่ละ
มาตรฐาน  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินภายในประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ผู้แทนคณะ
ครู ผู้แทนผู้ปกครอง  นำผลรายงานต่อสาธารณชน   
 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาให้บริการครอบคลุมผู้เรียนทุกคน  ผ่าน
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สถานศึกษาจัดกิจกรรมตอบสนองตามความถนัดและ 
ความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เช่น  กิจกรรมดนตรี  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมประชาธิปไตย  
กิจกรรมการเรียนรู้นอกรั้วคอนแวนต์  เป็นต้น 
 โรงเรียนจัดการบริหารอาคารสถานที่เป็นไปอย่างมีระบบ  เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นท่ี  
สถานศึกษาจึงบริหารจัดการใช้สอยเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  กล่าวคือ ห้องกิจกรรมชุมนุม หมุนเวียน
การใช้ระหว่างผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  รวมท้ัง  
การพักกลางวันที่ใช้เวลาเหลื่อมกัน  เพื่อให้พื้นที่ในการพักผ่อนแก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นอย่างพอเพียง  
สภาพแวดล้อมสะอาด มีบรรยากาศทางวิชาการ  ผู ้เร ียนมีปฏิสัมพันธ์ที ่ดีก ับครูและผู ้ปกครอง   
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มีวัฒนธรรมที่สื่อถึงความรักความเมตตา  ความอบอุ่น  เช่น การยิ้ม ไหว้  การแสดงความรักด้วยการ
กอด  เป็นต้น  สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน  เช่น  ห้องดนตรี  ห้อง
เทคโนโลยี  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  สถานศึกษาบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจราจรบริเวณ
หน้าประตู  เนื่องจากการจราจรแออัดมากในช่วงเช้า  ด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครองจัดตั้งเป็นอาสา
จราจรด้วยจิตอาสา  อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน  ผู้ปกครอง  การจราจรภายในสถานศึกษา  
ผู้เรียนที่เป็นกรรมการนักเรียนจะยืนอำนวยความสะดวก  กำกับการขึ้นลงอาคารเรียนให้เดินไปด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ผู้บริหารสถานศึกษากำกับติดตามการดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  จึงมีการพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน คือ รู้กว้าง ใจกว้าง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถพัฒนาตนเองในยุค
ดิจิทัลได้อย่างไม่สิ้นสุด  จากแนวคิดดังกล่าว  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงนำระบบเทคโนโลยีมาพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น SMART ASCS ประกอบด้วย SMART School  เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  จัดระบบการลงเวลาเรียนของผู้เรียน  ระบบการเรียนการ
สอน  ออกแบบแนวทางการจัดห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  SMART Teachers  พัฒนา
ศักยภาพครูด ้วยการจัดห้องเรียนสำหรับครู i Champions เพ ื ่อส่งเสร ิมให้คร ูสร ้างสื ่อดิจ ิทัล
ประกอบการเรียนการสอน  รวมทั้งการจัดต้ังกลุ่มครูเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน  
โดยเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา  SMART Students เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้นำการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ผ่าน iPad ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะด้าน
การจัดการและสร้างสรรค์ช้ินงาน  ประกวดชนะเลิศในระดับนานาชาติ  วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของโรงเรียน  
จึงเป็นการสร้างศักยภาพครูและผู้เรียนให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ในศตวรรษท่ี 21 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเปน็สำคัญ 
ระดับยอดเยี่ยม  ระดับยอดเยี่ยม 

3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ร้อยละ 88  93.44 

3.2 
ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี

เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ 88 98.26 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 92 96.81 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จ 

3.4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 87 90.54 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 87 88.51 

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ผลการดำเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ใช้ iPad และ Application ในการจัดการเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และหนังสือแบบเรียนดิจิทัล 

(iBooks) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและสืบค้นด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วย

นโยบายโรงเรียนครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าคนละ 60 ชั๋วโมงต่อปี ผลของกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงทำให้ผู ้เรียนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย  

ท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก การปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย รวมทั้งยังได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งนักเรียน 

ผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

3. จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

 1. โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข้มแข็ง ได้รับการยอมรับในด้านคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ

วินัย กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย ร่าเริง แจ่มใจ พูดจาไพเราะ ให้ความเคารพและให้เกียรติกัน 

นักเรียนทุกคนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันท้ังด้านการเรียน การทำกิจกรรม มีจิตสาธารณะ จากการ

ประเมินภายนอกรอบส่ี บทสรุปหนึ่งของโรงเรียนคือ “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีแต่ความรัก

และความอบอุ่น จึงเอื ้อต่อการหล่อหลอมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี ของสังคมและ

ประเทศชาติ สามารถก้าวสู่สังคมโลกได้อย่างมั่นใจ”วัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งนี้ ได้รับการยอมรับจาก

สังคมภายนอกอย่างโดดเด่น ซึ่งคุณลักษณะเด่นชัดของผู้เรียนเป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “รู้

กว้าง ใจกว้าง” จนเกิดเป็นการปฏิบัติท่ีดีต่อไป  
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 2. ความโดดเด่นของผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือประกอบการเรียน อาทิ เช่น 

iPad, Green Screen, การประยุกต์ใช้ Application สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลาย, การใช้ 

GarageBand บน App Store สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีได้อย่างน่าอัศจรรย์ เหล่านี้คือ 

นักเรียนยุคศตวรรษท่ี 21 รวมถึงทักษะสำคัญ 3R 8C ผู้เรียนได้รับการหล่อหลอมให้มีภาวะผู้นำท่ีดี การ

ให้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นทีม การ

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม สร้างผลงาน

และนำเสนอผลงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะความโดดเด่นด้านการใช้

เทคโนโลยี จนเป็นท่ียอมรับเป็นแบบอย่างท่ีดี ได้รับการศึกษาดูงานจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง  

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 โรงเรียนได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการมีส่วนร่วม

ของผู้เกี ่ยวของทุกฝ่าย การร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  มี

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา การจัดการคุณภาพ

การศึกษาทั้งด้านการบริหารด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปของ

โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ทันสมัย ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก มีการติดตาม

การดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  และนําขอ้มูลรายงานประเมิน

ตนเอง (SAR) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้กครอง/ชุมชน ต่อการดําเนินงานของ

โรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยมีข้อคําถามครอบคลุมการดําเนินงานตามบริบทของโรงเรียนและนํา

ผลที่ได้เผยแพร่แก่สาธารณชน ปี 2562 Best Pacetice ภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยี โรงเรียนจัดระบบ

บริหารการบริหารด้วยการใช้เทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า ที่จะสามารถพัฒนาโรงเรียน ครู บุคลากร

และผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโปรแกรมการเรียนรู้เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สำหรับครูและ

บุคลากร ก้าวสู่ครูยุค 4.0 บริหารจัดการอาคารสถานที่ได้อย่างคุ้มค่าตามหลักมาตรฐานสาล ผลการ

บริหารจัดการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนมีความทันสมัย ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนเป็นอย่างดี  

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ อบรม สั่งสอน ดูแลเอาใจใส่ศิษย์

เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั ่นตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็น
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แบบอย่างที่ดี ครูรู ้จักผู ้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งด้าน

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม โดยใช้เทคนิค 

วิธีการ สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ใช้ iPad และ Application ในการ จัดการเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และหนังสือ

แบบเรียนดิจิทัล (iBooks) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและสืบค้นด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว ด้วยนโยบายโรงเรียนครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าคนละ 60 ช่ัวโมงต่อปี  

ผลการของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลใน

ระดับนานาชาติเป็นความโดดเด่น เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจของโรงเรียน 

 

4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบส่ี โรงเรียนจึง
นำผลดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้  
 
 คณุภาพผู้เรียน 
 1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมตาม
แนวนโยบายในการหาเสียง กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน
ของคณะกรรมการนักเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา จนเกิดเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนของสถานศึกษา และ
นำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างให้แก่สถานอื่น ๆ ได้รู้จักและมาเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะกรรมการ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
 2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคุณภาพ
ผู้เรียนมา วิเคราะห์ศักยภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปรับการใช้คำถาม เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร พูดแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลงาน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนทุกคนตรวจสอบ ประเมินตนเอง และวางแผนปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูเป็นท่ี
ปรึกษาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด   
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารเชิงระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(The Student Caring) ประกอบด้วยการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การนิเทศกำกับติดตาม 
การประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  สามารถบันทึก
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ข้อมูลผู้เรียนด้วยระบบเทคโนโลยี  ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลผู ้เรียนนำผลมาออกแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ระบบเทคโนโลยีที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่นั้น สามารถใช้บริหาร
จัดการเชิงระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต เป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1. ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรดำเนินการในประเด็นต่อไปนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการอย่าง
สม่ำเสมอและครอบคลุมผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ กล้า
แสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ผลัดเปล่ียนกันนำเสนองานหรือ
เป็นผู้นำกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหา ในการวัดและประเมินผล นอกจากจะวัดความรู้ความจำ
และความเข้าใจแล้ว ควรวัดการนำไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และความคิดสร้างสรรค์ด้วย 
ท้ังนี้ให้เหมาะสมกับระดับช้ันท่ีสอนและธรรมชาติของวิชา รวมทั้งควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ควรจัดการเรียนรู้ STEM Education ในทุกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็น
พื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคตสอดคล้องตามนโยบาย Thailand ๔.๐  
 2. ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนและพื้นคอนกรีต ไม่มีส่วนที่เป็น
พื้นดิน ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น เช่น ทัศนศึกษาสวน
พฤกษศาสตร์ หรือปลูกต้นไม้เล็ก ๆ ในกระถางแขวน เป็นต้น และการที่มีผู ้เรียนเป็นหญิงล้วน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะดี ครูควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และควบคู่
ไปกับการเน้นใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ครูควรพัฒนาให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี 
(Media and ICT Literacy)  
 3. แก้ปัญหาผู้เรียน รวมทั้งควรศึกษาหาความรู้ เทคนิควิธีการสอน และส่ือการสอนใหม่ ๆ 
ทางอินเทอร์เน็ตแล้วนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของครูและ
ผู้เรียนสู่ภายนอกให้มากขึ้น เช่นเผยแพร่ทาง Website Facebook และ You Tube เป็นต้น 
 

5. แนวทางการพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 1. จากข้อเสนอแนะผลการประเมินภายนอกรอบส่ี ให้สถานศึกษาควร ส่งเสริมให้คณะกรรม 

การนักเรียนเป็นผู้ขับเคล่ือนโครงการ ในปีการศึกษา 2563 กำหนดกลยุทธ์ ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้นำ  

มีทักษะชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นๆได้อย่างมีความสุข ด้วยโครงการสภานักเรียน 
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 2. จากข้อเสนอแนะผลการประเมินภายนอกรอบส่ี สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูล

สารสนเทศ ผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนมา วิเคราะห์ศักยภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ในปีการศึกษา 2563 กำหนดกลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูมีการตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้  

 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 1. จากข้อเสนอแนะผลการประเมินภายนอกรอบส่ี การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวน 
การบริหารเชิงระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (The Student Caring) โรงเรียนเตรียมแผนงาน
ดูแลนักเรียน  
 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1. โรงเรียนกำหนดกลยุทธ์ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี สามารถเข้า 
ร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ตามคำแนะนำการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อย่างสมบูรณ์  
 2. ในด้านงานวัดและประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ให้ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
 3. จากข้อเสนอแนะผลการประเมินภายนอกรอบส่ี อาคารเรียนและพื้นคอนกรีต ไม่มีส่วนท่ีเป็น
พื้นดิน ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น โรงเรียนกำหนดกลยุทธ์ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ Laudato si 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกชีวิต  
 4. การส่งเสริมเทคนิคการสอนและสื่อการสอนใหม่ ทางอินเทอน์เน็ต โรงเรียนกำหนดกลยุทธ์ 
ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและมีทักษะท่ีโดดเด่นใน
ศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม iTeacher กิจกรรมพัฒนาครูสู่สากล  

 

6. ความต้องการช่วยเหลือ 
 1. ส่งเสริมครูยกระดับผลงานของตนเองด้วยการประกวดส่ือและแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. การยกระดับครูและนักเรียน ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
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7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู ่การเป็น
สถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมด
ของปริมาณผลงานที่เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่
เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

  

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 

   ความโดดเด่นของสถานศึกษา คือ BEST PRACTICE : Active Learning รู้กว้าง ใจกว้าง 
โดยพัฒนาพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖ ด้วยการหล่อหลอมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “รู้กว้าง  ใจกว้าง” (Boundless Knowledge, Generous 
Mind) หมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ที่ที่เกิดจากการศึกษาอย่างหลากหลาย และสามารถนำคุณธรรม 
จริยธรรม ด้าน ความรักความเมตตา มีจิตใจกว้างขวาง มีจิตสาธารณะ รักและแบ่งปัน ไปให้ความ
ช่วยเหลือต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน สถานศึกษาดำเนินการโดยจัดการสอนแบบ Active Learning  
ผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากกิจกรรม Active Learning ได้ลงมือกระทำ ผ่านกระบวนการคิด มีการ
กำหนดนโยบายและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีในโรงเรียน มีการนำ iPad เข้า
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนเริ่มใช้ iPad ในการเรียน พัฒนาครูโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก 
บริษัท Apple เข้ามาช่วยเหลือทางการเรียน มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ระหว่าง โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้
สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนาตนเอง ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการ
พัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และคัดเลือกผู้เรียนเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/
ภูมิภาค 
(C 1) 

 
BEST PRACTICE : Active Learning รู้กว้าง ใจ
กว้าง 

 
✓ 

 
- 

 
- 
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 กระบวนการพฒันาท่ีสะท้อนความตระหนักและความพยายาม (Awareness &  Attempt) 
ของสถานศึกษา คือ กำหนดนโยบายและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือเทคโนโลยี มีการ
สนับสนุนส่ือ วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ จัดห้อง iPad ห้องปฏิบัติการด้านภาษา  
จัดเตรียม iTeacher เพื่อจัดหาครู Champion ขยายการเตรียมครูผู้นำและจัดทำ iBook จัดช่ัวโมง
อบรมการใช้ iPad สำหรับครูใหม่ด้วยกระบวนการ PLC จากครูผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยี เพื่อผลิตผล
งานด้านการเรียนการสอน ผ่าน Application มี 
การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องด้านการใช้เทคโนโลยีจนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความชำนาญ ผู้เรียนทุกคนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และสามารถสร้างช้ินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย มีการ
สนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สะท้อนเป็น
ผลลัพธ์ความสำเร็จ (Achieved) ท่ีเกิดข้ึน ผู้เรียนเกิดท้ังความรู้และความคิดรวบยอด มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์พร้อมสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามความถนัด ในการวางแผนงาน ค้นหาข้อมูล ออกแบบ สร้างสรรค์ช้ินงาน 
นวัตกรรมสู่สากล ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและนำเสนอผลงานการเรียนโดยใช้ iPad ผ่านทาง 
Application  เช่น Green Screen, Pages, Garage Band, iMovie, Book Creator ฯลฯ จากการ
สนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2560 – 2562) ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

2560 

1. Open Category : Creative 
Build Competition : offsite การ
แข่งขันประกวดด้าน 
การประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์นานาชาติในหัวข้อ 
AUTOMATED CLOTHESLINE 
RETRIEVER 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ

หน่ึง 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

K*BOT ASIA 2017 
การแข่งขันการ

ประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์

นานาชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภายใต้

หัวข้อ INTERNET OF 
THING ณ Hong 

Kong Polytechnic 
University เขต

บริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

2. Open Category : Creative 
Build Competition : offsite การ
แข่งขันประกวดด้าน 
การประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์นานาชาติในหัวข้อ 
AUTOMATED CLOTHESLINE 
RETRIEVER 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ

สอง 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
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ปีการศึกษา ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 

2561 

3. การแข่งขันประกอบและแข่งรถ
เร็ว 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

K*Bot Asia 2018 ใน 
Theme: Lucid 

Water and Lush 
Mountains at Hong 
Kong Polytechnic 
University in Hong 

Kong  

4. การแข่งขันประกอบที่ยิง 
ลูกบอลและยิงบอลระยะไกล 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

5. การแข่งขัน Offsite Open 
Category Creative Build 
Competition ในหัวข้อ Blue Sky 
Clean River & Green 
Mountains 

ชนะเลิศอันดับที่ 
2 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

China on August 
21, 2018. 

6. การแข่งขัน Offsite Open 
Category Creative Build 
Competition ในหัวข้อ Blue Sky 
Clean River & Green 
Mountains 

ชนะเลิศอันดับที่ 
3 

 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

2562 7. First Honor 
K*bot Asia 2019: The Belt and 
Road  ประเภท Open Category 
: Creative Build Competition : 
offsite 

รางวัลชนะเลิศ  
พร้อมถ้วยรางวัล 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

K*BOT ASIA 2019 
ณ ศนูย์การเรียนรู้ 

โนอาห์ อาร์ค  
(Noah’s Ark Hong 

Kong)  
เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกง 
แห่งสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

8. Second Honor  
K*bot Asia 2019 : The Belt 
and Road  ประเภท Open 
Category : Creative Build 
Competition : offsite 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ   
พร้อมถ้วยรางวัล 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

9. Creative Build Competition 
K*bot Asia 2019 

รางวัลชมเชย  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

10. ON-SITE MAKER 
CHALLENGE: Precision Ball 
Launch 

รางวัลชนะเลิศ 
Champion 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
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ปีการศึกษา ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
 11. แข่งขัน Creative Design 

(Junior Creative)  
รางวัลชนะเลิศ  
Gold Award 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

International 
Youth Robot 
Competition (IYRC) 
สถานที่แข่งขัน 
Daejeon 
Convention Center 
(DCC) Daejeon, 
South Korea 
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ภาคผนวก 
    
1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
2. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
7. นวัตกรรรม / แบบอย่างท่ีดี Best Practice “SMART ASCS ผู้นำการใช้เทคโนโลยี ด้าน

การศึกษา”  
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1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพ่ือประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
            

  ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกำหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัด
การศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรยีน
ขับเคล่ือนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพท้ัง
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท่ัวไป  
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ตาม กฎกระทรวง พ.ศ.2561 “ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ..” ดังนั้นโรงเรียน จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้อง
มาตรฐานการศึกษาที ่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที ่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  จำนวน 3 
มาตรฐาน ดังต่อไปนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
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2) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ืยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานด้านการส่งเสริม ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้

ใด้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2562 
   ประกาศ ณ วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

           (นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
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การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเป็นค่าเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2562 
ประกาศใช้ ณ วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1) 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
คำนวณ  

ร้อยละ 87  

2) 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 92 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 76 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ 92 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 68  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 92  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 92 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 92  
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 92  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 92 

มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 92 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 92  

2.3  
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 92  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 92  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 92 

2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 92  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ระดับดีเลิศ  

3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
ร้อยละ 88  

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ร้อยละ 88 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 92 

3.4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 87 

3.5 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 87 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินมีท้ังเชิงปริมาณ (มีตัวกำกับ) และเชิงคุณภาพ (บอกระดับคุณภาพ)  
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2. ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
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3. คำสั่งต่างต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

คำสั่งที่ 35/2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  

 

เพ ื ่อให้การดำเนินงานของฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ในเร ื ่องการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาดำเนินไปอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จึง

ขอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน ์ ผู้อำนวยการ   
2. นางสาวมนพร  ว่องไว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
3. นางสาวสมศรี  พันวิลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก   

2. คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
2. ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน คือ 
 2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      ของสถานศึกษา  

 2.3 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 2.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 2.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 2.7 จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

 2.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
3. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
4. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
5. นำเสนอรายงานการประเมินต่อคณะผู้บริหารและกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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6. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองแก่ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และชุมชน) 
7. นำผลการประเมินตนเองมาวางแผนพัฒนาแก้ไขในระดับแผนงานของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ในปีการศึกษาต่อไป 
8. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และพิจารณาอนุมัติ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2562   มีรายนามดังต่อไปนี้  

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/ฝ่ายที่สังกัด 
หน้าที่

รับผิดชอบ 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

1.นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง 
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน

คุณภาพ 
ประธาน 

ประสานงานตาม

แผนงานประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียน 

2.น.ส.เพชรรัตน์  รงควงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ รองประธาน 2.1-2.2 

3.น.ส.ภัทรพร  อุตพันธ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รองประธาน 1.1, 2.3, มฐ.3 

4.น.ส.นีรนุช  เหลือลมัย 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

และงานวิจัยการเรียนฯ 

รองประธาน 1.2 , 3.5 

5.นางอัญชัญ ยุ่นประยงค์ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร รองประธาน 2.4 

6.นายกำธร  จรูญเลิศกิจจา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรฯ รองประธาน 2.5,2.6, 3.2,มฐ.

ส่งเสริม 

7.น.ส.มนพร  ว่องไว หัวหน้างานฝ่ายอภิบาลฯ รองประธาน 1.2.1 

8.นางนงนุช แทนกอง 
หัวหน้างานนิเทศการเรียนฯ 

และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กรรมการ 1.1.2, 3.3 

9.น.ส.สงกรานต์   แสนเกียง หัวหน้างานวัดผล กรรมการ 1.1.5, 3.4 

10.น.ส.สิริวรรณ ฉันทนะสานนท์  หัวหน้างานปกครอง 

หัวหน้างานแนะแนว 
กรรมการ 1.2.1, 3.5 

11.น.ส.พรวีณา อยู่ดีรัมย์ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน กรรมการ 2.5 

13.นายวีระพงศ์ สุขสวัสด์ิ 
หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 
กรรมการ 1.1.3, 3.2 

14.น.ส.ภานุมน ฐานะตระกูล 

15.นายธีรเกียรติ อ้นม ี

หัวหน้างานสารสนเทศ 

ครูผู้สอน/ฝ่ายทรัพย์ฯ 
กรรมการ 1.1.4, 3.5 
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ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/ฝ่ายที่สังกัด 
หน้าที่

รับผิดชอบ 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
16.น.ส.พัชรินทร์ ชาญณรงค์ 

17.นายพนมไพร เทียนศรี 

18.น.ส.ศิริพร ยุชัย 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตฯ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 1.1.1 

19.นางสุพัตรา บุญทองมาก หัวหน้ากลุ่มการงานอาชีพ กรรมการ 1.1.6 

20.น.ส.วรรณเพ็ญ โตเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ กรรมการ 1.2.2, 1.2.3 

21.นายศุภศิลป์ รีฮุง 

22.น.ส.ดวงฤทัย สานะสิทธิ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
กรรมการ 1.2.3,1.2.6 

 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีหน้าที่ดังนี้ 

  3.1. วางแผนการจัดเก็บหลักฐานตามมาตรฐานท่ีได้รับมอบหมาย 

3.2  ดำเนินการจัดเก็บหลักฐานตามกำหนดเวลา 

3.3  รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจติดตามภายใน 

3.4  จัดทำและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน มีรายนามดังต่อไปนี้  

มาตรฐานที่ มาตรฐานที่รับผิดชอบ ชื่อ – สกุล 
1. คุณภาพของ

ผู้เรียน 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นางสาวภัทรพร  อุตพันธ ์
นางสาววิสุดา  บุญแฝง 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

นางสาวศิริพร  ยุชัย  
นางสาวพัชรินทร์ ชาญณรงค์  
นางกาญจนา  แสงพลสิทธิ์ 
นางสาวรุ่งพร  ภานนท์  
นางสาวศิริเพชร  อมาตรยานนท์  

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

นางพิชชา เกิดแก่นแก้ว 
นางสาวกาญจนา บุญรวม  
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีจันทร์  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวลัดดา ศรีท้วม 
นางสาวจันทิมา  สนิทมิโร 
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มาตรฐานที่ มาตรฐานที่รับผิดชอบ ชื่อ – สกุล 
1. คุณภาพของ

ผู้เรียน 
 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  

นายเฉลิมวุฒิ เผือกทองใบ 
นางสาวภานุมน  ฐานะตระกูล 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวสุนิชาลัลน์  วรสรวง 
นางสาวสงกรานต์  แสนเกียง 
นางสาวปทุมพร  พุฒวันเพ็ญ  

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นางสมใจ  รัตนเกตุ 
นางสาวศศิธร  เจียมจิตต์  
นางรัตน์เรขา สุขสวัสด์ิ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นางสาวมนพร  ว่องไว 
นางสาวนีรนุช  เหลือลมัย 
นางสาวสิริวรรณ  ฉันทนะสานนท์ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด  

นางสาวกฤติยาณี  บุตรเบ้า  
นางสาวมลวิภา  สายเนตร  
นางสาวสุพรรณา ผังรักษ์  
นางสาวอุษา ศรีเกษม  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  นางสาววรรณเพ็ญ โตเทศ 
นายอัคพล สมพันธ์ 
นางพนิตตา สุขยืด  

3 )การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

นางสาวศมานันท์ เสริมรัมย์  
นางสาววรัณยา ชะเอมพงศ์   
นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธิ์ 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  นายศุภศิลป์ รีฮุง 
นางกุลยา  โพธิ์นิ่มแดง  
นางสาวนิรินธนา  จิตติธรรมวัฒน ์
นางวนิดา โป้บุญส่ง  

2.
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  

นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง 
นายพนมไพร เทียนศรี 

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์  
นางพิกุลทอง มณีอ่อน 
นายสด เจริญวงศ์ 
นางปาริชาติ  พวงแก้ว 
นางยุคลธร  อินทรศร 
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มาตรฐานที่ มาตรฐานที่รับผิดชอบ ช่ือ – สกุล 
2.

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางสาวภัทรพร อุตพันธ์  
นางสาววิสุดา  บุญแฝง  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ืยวชาญทางวิชาชีพ 
นางอัญชัญ  ยุ่นประยงค์   
นางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์ 
นางธัญชนก  วรรัตน์  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นางวันเพญ็ แซ่ตัน  
นายพีระพล ตัณพงษ์พานิช 
นายธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวฒันา 
นายประพาฬ ทองดี  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

นายวีระพงศ์ สุขสวัสด์ิ  
นายธีรเกียรติ อ้นม ี
นางสาวณภัทร  ลาภศิริวัฒน์ 

3.
กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็

สำคัญ 
 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางสาวณัฎฐิณี วิเศษ 
นางสาวเบญจมา ธนานันท์  
นางสาวศิริศรี หาญสุวานนท์  

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

นางสาวรัตติกาล ริมแจ้ง  
นางกัณฐิกา  ไทยเกษม  

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นางนงนุช แทนกอง 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

นายตะลันต์ ปล้ืมใจ  
นายอรรถวิท  พุ่มมะลิ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

นางสาวพรวีณา อยู่ดีรัมย์  
นางสาวกันจนา  กิตติอังกูรพร 
นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทอง 
นางช่อบัว ธาดาธนวงศ์  

มาตรฐานด้าน
การส่งเสริม  ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

นายกำธร จรูญเลิศกิจจา 
นายปัญญา บุญหนุน  
นางสุทธิกานต์ พรมศรี 

Best 
Practice ผู้นำด้านเทคโนโลยี 

นายวีระพงศ์ สุขสวัสด์ิ  
นางสาวพรรณอร มีสาวงษ์ 
นายนฤพนธ์ คูณกำไร 
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4. คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 1. จัดทำกรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 2. จัดทำเครื่องมือประเมินตามกรอบมาตรฐาน 

 3. ตรวจ ติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) โรงเรียนตามมาตรฐานของโรงเรียนอย่าง

น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

 4. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 5. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) 

มาตรฐานที่ มาตรฐานที่รับผิดชอบ ชื่อ – สกุล 

1. คุณภาพของ

ผู้เรียน 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

นางสาวเบญจมา ธนานันท์  

 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นางสาวกาญจนา แสงพลสิทธิ์ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นายเฉลิมวุฒิ เผือกทองใบ  

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

นางสาวภานุมน ฐานะตระกูล 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวปทุมพร พุฒวันเพ็ญ  

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นางสาวสุพัตรา บุญทองมาก 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  นางพนิตตา  สุขยืด  

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  นางพิชชา เกิดแก่นแก้ว  

3 )การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

นางสาวมลวิภา  สายเนตร   

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  นางสาวนิรินธนา  จิตติธรรมวัฒน ์

2.
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน  

นายพนมไพร เทียนศรี   

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  นางสาววรรณเพ็ญ โตเทศ   

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท์ 
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มาตรฐานที่ มาตรฐานที่รับผิดชอบ ชื่อ – สกุล 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ืยวชาญทางวิชาชีพ นางสาวพัชรินทร์ ชาญณรงค์  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นางสาวกันจนา  กิตติอังกูรพร    

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวรุ่งพร  โสมาบุตร   

3 

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอนที่เน้น

ผู้เรียนเปน็

สำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นายตะลันต์  ปล้ืมใจ  

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

นายอรรถวิท พุ่มมะลิ  

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นางสาวพรรณอร มีสาวงษ์  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
นางนงนุช แทนกอง  

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
นางสาวพรวีณา อยู่ดีรัมย์ 

มาตรฐานด้าน

การส่งเสริม  
ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

นางสาวกฤติยาณี บุตรเบ้า 

นายธรณินทร์ รุ่งเจริญวฒันา 

Best 

Practice 
ผู้นำด้านเทคโนโลยี นางสาวสงกรานต์ แสนเกียง   

 

ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดำเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี

ดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ 

ส่ัง  ณ  วันท่ี 11 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

              ( เซอร์คริสตอฟ  เภกะนันทน์ ) 

                                   ผู้อำนวยการ  
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4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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5. ผลการประเมินภายนอกสมศ. (รอบ 2- รอบ 4) 
 

ผลการประเมินภายนอกรอบสอง 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา (รอบสอง) 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อ
วันที่  ๗-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนได้รับการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย 

(เกรด) 
ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานด้านนักเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๓.๑๗ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๓.๗๗ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ๓.๗๘ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารญาณ มี

ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
๓.๕๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร ๓.๕๘ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.๘๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๓.๘๖ ดีมาก 

มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานท่ี ๘ ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครู

เพียงพอ 
๓.๖๙ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร   
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ๔.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารอย่างเป็น

ระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
๓.๕๕ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก 
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มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก 

 
การพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของการประเมินภายนอก(สมศ.) รอบ ๒ 

มาตรฐาน ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
๑. การพัฒนาระบบนิเทศติดตามและประเมินผล เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย ควรทำอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและมีการรายงานผลเป็น
ระยะ เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือเป็นภาคการศึกษา 
๒. การพัฒนาระบบกลไกและมีการตรวจติดตามคุณภาพสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ควรทำอย่างต่อเนื่อง เช่น 3 เดือน 6 เดือน 
หรือภาคการศึกษา ท้ังนี้การดำเนินงาน ควรเป็นระบบท่ีชัดเจนภายใน 
2 ปี และมีการกำหนดตารางการนิเทศ การประเมินผลและการตรวจ    
ติดตามอย่างชัดเจน 

- มีการนิเทศติดตามและประเมินผล
โดยฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เป็นระยะภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

 
มาตรฐาน ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
๑. ควรจัดทำป้ายติดประกาศรายช่ือและนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะดีเด่น
ตามท่ีสถานศึกษาได้ประเมิน แสดงไว้บริเวณท่ี 
ผู้ปกครองนั่งรอบุตรหลาน 

- จัดแสดงรายช่ือและนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะดีเด่นไว้ที่คอมพิวเตอร์ 
ลงเวลาของนักเรียนซึ่งอยู่บริเวณท่ี
ผู้ปกครองรอบุตรหลาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ด้านผู้บริหาร 
ควรวางแผนระยะยาวในการจัดหาพื้นท่ีเพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม
การเรียนรู้ตามสาระต่าง ๆ เช่น การทำโครงงาน กิจกรรม
เนตรนารี เพื่อนำสู่การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 
- มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นค่ายต่าง ๆ 
รวมทั้งค่ายเนตรนารีนอกสถานท่ี เช่น ท่ีสวน
ลุมพินี วัดยานนาวา ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น 
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ด้านครู 
ควรเพิ่มปริมาณครูให้มีสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
มาก 

 
- จัดการเพิ่มจำนวนครูให้มีสัดส่วนตามเกณฑ์
มาตรฐานในระดับดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
ควรวางแผนให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถ
ในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ
เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการคิดให้มีจำนวน
มากขึ้น 

 
- ปรับแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
  การพัฒนาความสามารถทางการคิดลงใน 
  แผนการสอนทุกรายวิชา 

 
 

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  

 เมื่อวันท่ี ๒๓ ถึง  ๒๕  เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๕ 

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัว

บ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม

ตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
น้ำหนัก

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๙ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๘๓ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๘๓ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๒๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๑๘ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๓๘ ดีมาก 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป              ใช่             ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี          ใช่             ไม่ใช่ 

ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่           ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

        ✓  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา               ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเด่น 

 ด้านการจัดการศึกษา 

   ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที ่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม และมีค่านิยมที่พึง

ประสงค์                   ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ระดับดีถึงดีมาก 
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   ๒. ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามปรัชญา ผลการ

พัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่น ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานตามโครงการ

พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเกิดประโยชน์เป็นอย่างท่ีสร้างคุณค่าได้ 

  ด้านบริหารจัดการศึกษา 

  มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งประสิทธิภาพของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา 

  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท้ังทางการดำเนินการของ

สถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 

  ด้านการประกันคุณภาพ 

  มีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการค้นคว้าหาความรู้จาการอ่านและให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกกลุ่ม

สาระแบบบูรณาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้เต็มศักยภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

           ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

    สถานศึกษาจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิด วิเคราะห์หาแนวทางจัดกิจกรรมสรุปข่าวสาร 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทย  จัดแข่งขันกีฬา  รวมทั้งประกวดการทำงานด้านศิลปะทุก

สัปดาห์เป็นประจำ 

           ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

   สถานศึกษาจัดการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิต  อาจจะนำเอาอัตลักษณ์  

เอกลักษณ์ เป็นวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  และนำผลประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน

ต่อไป 

            ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

   ๑. ครูควรมีการวางเงื ่อนไขให้ผู ้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง และนำผลมา

ใช้พัฒาตนเอง 
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   ๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เปิดประตู

สู่อาเซียนอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ทำการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู ้อย่าง

หลากหลายรวมทั้งสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ผู้เรียนสามารถค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติงานและผลงานท่ีสร้างสรรค์เพื่อสังคมได้แก่กิจกรรม ASCS  MORAL  CHANNEL  

ทีวีคุณธรรม  เป็นผลงานที่โรงเรียนได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านแหล่งการเรียนรู้ของเขตพื้นที่การศกึษา 

คุณครูได้สอนคุณธรรมผ่านส่ือเทคโนโลยี(โทรทัศน์)ในทุกห้องเรียนแบ่งออกเป็น 2 รายการคือ  

 ๑) รายการ ASCS  MORAL  CHANNEL   ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา  ๘.๓๐– ๘.๕๐ น. เป็น

รายการท่ีนำส่ือโฆษณาทางทีวี  อินเตอร์เน็ต  ส่ือท่ีคุณครูผลิตเอง หรือการ์ตูน ภาพยนตร์ ท่ีน่าสนใจ ซึ่ง

สอดแทรกการสอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมาเปิดให้นักเรียนดูผ่านทางโทรทัศน์ในห้องเรียน คุณครู

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นผู้ดำเนินรายการ  คุณครูประจำห้องร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

และสรุปผลถึงคุณธรรมจริยธรรมท่ีได้รับจากการดูร่วมกับนักเรียนในห้องเรียน 

 ๒) รายการ   MORAL  NEWS  “  ทำดีต้องดัง ” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา  ๘.๓๐– ๘.๕๐ 

เป็นรายการข่าวคุณธรรม มีนักข่าวน้อย MORAL  NEWS   คือนักเรียนที่สมัครและผ่านการคัดเลือก

เป็นผู้ดำเนินรายการ   มีทั้งพิธีกรในห้องส่งและพิธีกรภาคสนาม  รายงานข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

และภายนอกโรงเรียนผ่านประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมโดยมีสาระสำคัญของรายการว่า 

“ทำดี ต้องดัง ” ซึ่งหมายถึงการทำดีแล้วต้องเผยแพร่ความดีนั้นต่อ ๆ ไปให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น  

เพื่อกระตุ้นให้ผู ้อื่นอยากทำความดีตาม แม้จะเริ ่มจากจุดเล็ก ๆ ก็ตาม ผลงานอันเกิดจากการจัด

กิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็น Good practice  โรงเรียน 

  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ทำการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี IT เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนคุณครูได้รับการอบรมและเป็นผู้เช่ียวชาญในระดับ

หนึ่งสำหรับการสอนเรียนผ่านคอมพิวเตอร์  TABLET  และสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้เอง เช่น  

Keynote  iMovie  Explain Everthing ฯลฯ มีสื่อเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอในการจัดการเรียน 

การสอนให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ IT ได้อย่างรวดเร็ว

และเข้าใจ  ทำให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงผ่านสื่อการสอน ทำให้เกิด

จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  รวมถึงนักเรียนได้มีโอกาสสร้างส่ือเพื่อการ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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ผลการประเมินรอบส่ี 
  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีเย่ียม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเย่ียม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเย่ียม 

 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
๑.  สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งหล่อหลอมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะเด่นชัด

เป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน “รู้กว้าง ใจกว้าง” จนเกิดเป็นการปฏิบัติเหมือนกันของผู้เรียนท้ัง
โรงเรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีภาวะผู้นำท่ีดี มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดของ
ผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมเด่นชัดด้านใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทำงาน มีทักษะในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม สร้าง
ผลงานและนำเสนอผลงานการเรียนโดยใช้ iPad ผ่านทาง Application จนมีความโดดเด่น สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ 

๒.  ผู้เรียนทุกคนเป็นเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีโรงเรียนกำหนด มีกิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย ร่าเริง แจ่มใส ให้ความเคารพและให้เกียรติกัน ทุก
คนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันท้ังด้านการเรียน การทำกิจกรรม ทุกคนพูดจาไพเราะ มีจิตสาธารณะ 
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ทางสังคมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่มีแต่ความรักและความอบอุ่น จึงเอื้อต่อการหล่อ
หลอมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี ของสังคมและประเทศชาติ สามารถก้าวสู่สังคมโลกได้
อย่างมั่นใจ  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ทันสมัย ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  บริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ  นำเทคนิค SWOT วิเคราะห์องค์กร  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
ผ่านการมีส่วนร่วมจากคณะครู  ชุมชน  ผู ้ปกครอง  โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี  มีความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กำกับ ติดตามการดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  
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บริหารจัดการอาคารสถานที่  ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  รวมทั้งการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี  
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนาศักยภาพครู  รวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการปรากฏเป็น 
Best Practice  คือ SMART ASCS  เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของผู้ เร ียน คือ ร ู ้กว ้าง  ใจกว ้าง  
ประกอบด้วย SMART School  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  SMART  Teacher  คือ จัดห้อง i Champions  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับครู  และ SMART Students  เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  ผ่าน i pad  ผู้เรียนนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด สร้างโครงงานเทคโนโลยีเข้า
ประกวดได้รับรางวัลนานาชาติหลายรายการ ผลจากการบริหารจัดการดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษามี
ความทันสมัย ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
๑. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ อบรม สั่งสอน ดูแลเอาใจใส่

ศิษย์เป็น 
อย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั ่นตั ้งใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็น
แบบอย่างท่ีดี  

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

๓.  ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมทั้งที่สถานศึกษาจัดเองและหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้จัด ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าคนละ ๖๐ ช่ัวโมงต่อปี  

๔. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ iPAD และ application ต่าง ๆ ใน
การจัดการเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และหนังสือแบบเรียนดิจิทัล (iBooks) เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาและสืบค้นด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 ๕.  มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 
และการสอนภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นพลเมืองของอาเซียนและเป็นพลโลก     
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษามีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ท่ีส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนอย่างเด่นชัดจึงควร

พัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรม หรือ แบบอย่างท่ีดี โดยส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการนักเรยีนเป็นผู้ขบัเคลื่อน
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โครงการ กิจกรรมตามแนวนโยบายในการหาเสียง กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินผล และนำผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนางานของคณะกรรมการนักเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา จนเกิดเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืน
ของสถานศึกษา และนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างให้แก่สถานอื่ น ๆ ได้รู ้จัก และมาเยี่ยมชม
กิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม นอกจากนี้ สถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนมา วิเคราะห์ศักยภาพ การ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปรับการใช้คำถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการ
สื่อสาร พูดแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนตรวจสอบ ประเมินตนเอง 
และวางแผนปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด   

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในกระบวนการวิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ( Best Practice)ของสถานศึกษา คือ SMART ASCS  ใน

ส่วนประกอบ SMART Students นั ้นสถานศึกษาสามารถเติมเต็มให้สมบูรณ์  ด้วยการนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารเชิงระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (The Student Caring) 
ให้มีความสมบูรณ์ด้วยการ บันทึกข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี  ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน
นำผลมาออกแบบแผนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ซึ่งระบบเทคโนโลยีที่สถานศึกษา
ดำเนินการอยู่นั ้น  สามารถนำมาใช้บริหารจัดการเชิงระบบในการดูแลช่วยเหลือนักเ รียนได้ในทุก
ขั้นตอน ส่งผลให้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ( Best Practice) ของสถานศึกษามีความสมบูรณ์ส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
๑. ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรดำเนินการในประเด็นต่อไปนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการอย่าง

สม่ำเสมอและครอบคลุมผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ กล้า
แสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ผลัดเปล่ียนกันนำเสนองานหรือ
เป็นผู้นำกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหา ในการวัดและประเมินผล นอกจากจะวัดความรู้ความจำ
และความเข้าใจแล้ว ควรวัดการนำไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และความคิดสร้างสรรค์ด้วย 
ท้ังนี้ให้เหมาะสมกับระดับช้ันท่ีสอนและธรรมชาติของวิชา รวมทั้งควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ควรจัดการเรียนรู้ STEM Education ในทุกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็น
พื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคตสอดคล้องตามนโยบาย Thailand ๔.๐  

๒. ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนและพื้นคอนกรีต ไม่มีส่วนที่เป็น
พื้นดิน ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มให้ผู ้เรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น เช่น ทัศนศึกษาสวน
พฤกษศาสตร์ หรือปลูกต้นไม้เล็ก ๆ ในกระถางแขวน เป็นต้น และการที่มีผู ้เรียนเป็นหญิงล้วน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะดี ครูควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และควบคู่
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ไปกับการเน้นใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ครูควรพัฒนาให้ผู ้เรียนรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี 
(Media and ICT Literacy)  

๓. ควรแลกเปล่ียนเรียนรู้กับครูต่างชาติท่ีสอนในวิชา/ระดับช้ันเดียวกันเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและการแก้ปัญหาผู้เรียน รวมทั้งควรศึกษาหาความรู้ เทคนิควิธีการสอน และสื่อการสอนใหม่ ๆ 
ทางอินเทอร์เน็ตแล้วนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของครูและ
ผู้เรียนสู่ภายนอกให้มากขึ้น เช่นเผยแพร่ทาง Website  Facebook และ You Tube เป็นต้น 
 

สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด    
หน่วยงานต้นสังกัด ได้เข้ามาประเมินและนิเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม ตามตาม

โครงการโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และโครงการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้  
๑.  การประเมินโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี ๓๐ – ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ได้แก่ ควรมีการวางแผนพัฒนา
บุคลากร โดยสำรวจความต้องการพัฒนาจากบุคลากร และกำหนดการพัฒนาโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติ
การและจัดระบบให้ครบทั้ง PDCA ควรพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ควร
พัฒนาการเขียนรายงาน การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับการใช้ทฤษฎีของรูปแบบ 
Flipped Classroom ควรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่ผู้ เรียน และครูให้มี
ความสามารถในระดับท่ีสูงขึ้น โรงเรียนน่าจะนำหลักสูตรต่างประเทศท่ีมีความเป็นสากลมาสอนบางวิชา
ตามความเหมาะสม ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความเป็นอัจฉริยะเฉพาะตน (Talent) ภายใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้เด็กเลือกแสดงส่ิงท่ีตนถนัด 
 ๒.  การประเมินโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ได้แก่ ควรเพิ่มแบบฝึกทักษะ
กระบวนการคิดและการเขียนสื ่อความชนิดที ่เป็นประโยครวมโดยเฉพาะการสรุปความ การหา
สาระสำคัญจากเรื่องท่ีอ่าน การจับประเด็น ใจความสำคัญ การเขียนแสดงความคิดเห็นท่ีเน้นความเป็น
เหตุเป็นผลและเชื่อมโยงข้อมูลจากบทความสั้น ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนทำกิจกรรมตั้งคำถามหา
คำตอบจากเรื่องที่อ่าน ควรพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วม
สัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศเพื่อจัดส่งครู ไปศึกษาเรียนต่อ เรียนรู้ประสบการณ์
ฝึกอบรมและทำวิจัยร่วม สร้างพันธมิตรทางวิชาการกับโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกในต่างประเทศใน
การสร้างหรือปรับหลักสูตรให้ทันสมัยยิ่งขึ ้นส่งผลให้ยกระดับการศึกษาสู่สากล พัฒนาหลักสูตรให้
สามารถเทียบเคียงมาตรฐาน คุณวุฒิของต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาได้รับการยอมรับและ
สามารถศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศ เพิ่มการจัดทำโครงการแลกเปล่ียนผู้เรียนและครูกับโรงเรียนท่ี
มีช่ือเสียงในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  
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 ๓.  การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพหา
นคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ท้ังด้านผู้เรียน บุคลากร นวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
มีการสร้างส่ือการสอน มีส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีระเบียบวินัย 
 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
ความโดดเด่นของสถานศึกษา คือ BEST PRACTICE : Active Learning รู้กว้าง ใจกว้าง โดย

พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยการนำ iPad เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีเอกลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด : รู้กว้าง ใจกว้าง ผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สามารถสร้างผลงานและนำเสนอผลงานการเรียนโดยใช้ iPad ผ่าน
ทาง Application ได้ทุกคน สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เข้าสู่
การแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียน
ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ มากมาย ผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษามีความโดดเด่นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  
สีลม สามารถรักษามาตรฐานความโดดเด่นในระดับนานาชาติ และพัฒนาต่อยอด BEST PRACTICE : 
Active Learning รู ้กว้าง ใจกว้าง ไปสู่ผู้เร ียนทุกกลุ ่ม และเป็นต้นแบบสู ่สถานศึกษาอื ่น ๆ โดย
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและบริบทที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการจัดเรียนการสอนแบบ 
Active Learning รู้กว้าง ใจกว้าง และถอดบทเรียนท่ีผ่านมาแล้วกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยจัดเวที
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน และนวัตกรรมภายในสถานศึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกห้องเรียน ทุก
ระดับชั้น ส่งผลงานเข้าประกวด โดยใช้หลักเกณฑ์การแข่งขัน การตัดสินตามแนวทางแบบสากล 
นำเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษสู่สากล เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการ
ตัดสิน เผยแพร่ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดสู่สาธารณชน ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านงานเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวบรวมเป็นเล่มเพื่อ
เผยแพร่ นอกจากนี้ควรยกระดับให้ผู้เรียนสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น ส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
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6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รายวิชาพื้นฐาน       
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 130 130 130 130 130 130 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 100 100 100 100 100 100 

- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

 
60 

สุขศึกษาและพลศึกษา 60 60 60 60 60 60 

ศิลปะ 100 100 100 100 100 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 60 40 40 60 

ภาษาต่างประเทศ 130 130 130 130 130 130 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 960 960 980 880 880 900                                                                                                                   

รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 100 100 100 100 100 100 

ภาษาจีน 60 60 60 60 60 60 

คริสตศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 

โครงงานบูรณาการ 60 60 60 60 60 60 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ - - - 40 40 - 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 300 300 300 340 340 300 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

 - กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
 - กิจกรรมนักเรียน 
     * เนตรนารี 
     * ชุมนุมตามความถนัด 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,380 1,400 1,340 1,340 1,320 
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7. นวัตกรรรม / แบบอย่างท่ีดี Best Practice “SMART ASCS ผู้นำการใช้เทคโนโลยี  
ด้านการศึกษา” 
1. หลักการ/แนวคิด 

 จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ

ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

คุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 21” โรงเรียนจึงตระหนักในการนำกรอบเพื่อนำมาพัฒนางานของโรงเรียนในด้าน

งานบริหารจัดการ งานพัฒนาศัยภาพครู และงานพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

 งานบริหารจัดการ จากกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ

เสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมายที ่ 2 : การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำหรับคนทุกช่วงวัย ตัวชี้วัด : มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษาทีทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 งานพัฒนาศักยภาพครู จากกรอบยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 7 : ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

สมรรถนะตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency)  6 ประการ  

(C-Teacher) 

 งานพัฒนาผู้เรียน จากเป้าหมายท่ี 3 คุณภาพการศึกษา (Quality) สถานศึกษาท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง, การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น, การแสดงออก

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเพิ่มขึ้น และอื่นๆ  รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน

ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายท่ี 1: ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ

พลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตัวชี ้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้น และร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น  เป้าหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับ

การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสุตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ตัวชี้วัด: 

จำนวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ งพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น  เป้าหมายที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรยีน 
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นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลา 

ตัวชี้วัด: จำนวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  

 จากกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 โรงเรียนได้ตระหนักและจัดแนวทาง 

การขับเคลื ่อนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงแนวทางการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนจึงจัดกระบวนการพัฒนาการศึกษาดังนี้  
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SMART SCHOOL

พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี

ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

เป้าหมายท่ี 2 : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
ตัวชี้วัด : มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความ

ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา

SMART TEACHERS

ครูมืออาชีพ iTeachers

มีความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยี

เป้าหมายท่ี 7: ครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับ

สมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี

SMART STUDENTS

ผู้เรียนทักษะในศตวรรษที่ 21 3R 8C

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี

เป้าหมายท่ี 3 คุณภาพการศึกษา (Quality) 
เป้าหมายท่ี 1: ผู้เรียนมีทักษะและ

คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและ
ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบการพัฒนาของโรงเรียนในปี 2562  



 

 

2. จุดประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของโรงเรียนด้านเทคโนโลยี  
 2.2 เพื่อสร้างและพัฒนาครูให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีให้เท่าทันศตวรรษท่ี 21 ตามสายปฏิบัติงาน 
 2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

SMART SCHOOL SMART TEACHERS SMART STUDENTS 

- ร้อยละ 92 ของระบบงาน
บริหารจัดการมีการพัฒนา
ระบบการด้วยเทคโนโลยี  
- ร้อยละ 92 งานพัฒนาส่ือ
เทคโนโลยีและแหล่งการ
เรียนรู้เพื่อการศึกษา  

- ร้อยละ 92 โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ 
- ร้อยละ 92 ของโครงการ 
การใช้ iPad เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้   

- ร้อยละ 92 ของผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จาก ส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
- ร้อยละ 82 ของงานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนพัฒนา
ความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิม 

 

3.2 เชิงคุณภาพ  

SMART SCHOOL SMART TEACHERS SMART STUDENTS 

- มีระบบงานบริหารจัดการ 
พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเพิ่ม
มาขึ้น  
- การพัฒนาส่ือเทคโนโลยี
และแหล่งการเรียนรู้เพื่อ
การศึกษามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
-โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์
มีประสิทธิภาพควบคุมการ
บริการเป็นอย่างดี  

- โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมการผลิดส่ือการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- โครงการการใช้ iPad เป็น
เคร ื ่ อ งม ื อในการจ ัดการ
เรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนของ
ผู ้ เร ียนเชิงบวกได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

- ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในศตวรรษท่ี 21 
แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้จาก ส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
- งานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนพัฒนาความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิม
ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีกำหนด  

 
 



 

 

 
  
 
 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนได้พฒันาระบบบริหารจัดการในทุกระบบโดยนำเทคโนโลยี
มาช่วย ดังนี้ 
 - ระบบทะเบียนนักเรียน ใช้โปรแกรมบริหารสำเร็จรูปในการทำทะเบียนนักเรียน บันทึกประวัติ สามารถเพิ่มเติม แก้ไข
และนำออกมาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดการใช้กระดาษ 
 - ระบบการเงิน-บัญชี ใช้โปรแกรมบริหารสำเร็จรูป เพื่อช่วยจัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน 
ทำให้การจัดการด้านนี้มีความรวดเร็ว ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 
 - ระบบการวัดและประเมินผล ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยจัดการระบบการวัดและประเมินผลให้ถูกต้องและรวดเร็ว ลด
ภาระงานของครู ใช้เครื่องช่วยตรวจข้อสอบแบบปรนัย ทำให้การประมวลผลมีความถูกต้องแม่นยำ 
 - ระบบการจัดการห้องสมุด ช่วยให้นักเรียนและครูสามารถยืม-คืนหนังสือได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีระบบ E-library 
นักเรียนสามารถยืมหนังสือ Digital ไปอา่นท่ีบ้านได้ 
 - ระบบการลงเวลาเรียน นักเรียนและครูบันทึกเวลามาถึงโรงเรียนด้วยระบบ Face Scan สามารถประมวลผลและ
รายงานสถิติการมาเรียนได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 - ระบบการจัดการโรงอาหาร นักเรียนใช้บัตรประจำตัวนักเรียนเติมเงินใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้าจากโรงอาหารและ
แผนกสหการของโรงเรียน สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ตลอดเวลา 
 - ระบบธนาคารออนไลน์ เป็นระบบท่ีนักเรียนสามารถฝากเงินเข้าบัญชีผ่านทางออนไลน์ โดยใช้บัตรประจำตัวนักเรียน
เพื่อสร้างนิสัยการออมให้กับนักเรียน 
 - ระบบการประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนจัดทำ Website www.ascs.ac.th เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นของโรงเรียน และจัดทำ Facebook Pages : Assump-Silom เพื่อส่ือสาร
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลโรงเรียน ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 6,000 ราย 

- ระบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โรงเรียนอนญุาตให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 นำ iPad มาโรงเรียน
และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ มีกฏเกณฑ์และข้อตกลงในการใช้ ท้ังนี้ครูและนักเรียนร่วมกันเปล่ียนห้องเรียนให้เป็นแบบ 
Smart Classroom 
1.2 โรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 

 - ออกแบบแนวทางการจัดห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนจัดรูปแอบบการสอนในห้องเรียน
โดยใช้ทฤษฎี TPACK Model (Technological, Pedagogical, Content, Knowledge) และเน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
(Learning by Doing) โดยมีแนวทางในการจัดห้องเรียนดังนี ้

Smart School 

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


 

 

 - การจัดทำแผนการสอนดิจิทัล
ใน iTunes U โรงเรียนได้จัดทำแผนการ
สอนในวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลโดย
ใช้เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา ผ่านทาง 
Application iTunes U ร่วมกับสถาน
บันการศึกษาทั่วโลก ครู นักเรียน ผู้ท่ี
สนใจสามารถเข้าศึกษาบทเรียนได้ อาทิ 
ว ิชาว ิทยาศาสตร์ ศิลปะ และคริสต
ศาสตร์ เป็นต้น 
 - การแบ่งปันประสบการณ์ 
การจ ั ดการ เร ี ยนการสอนโดย ใ ช้
เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา โรงเรียนมี
โอกาสต้อนรับสถาบันการศึกษาเข้ามา
ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนแบบ Project Based Learnin 
ก ิจกรรมห้อง English Lab และห้อง 
iMusic การผลิตสื ่อหนังสือแบบเร ียนดิจ ิท ัล iBook อาทิ โรงเร ียนสาธ ิตสถาบันการจัดการปัญญาภิว ัฒน์ โรงเร ียน 
ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนก ป ร ะ ถ ม 
โรงเรียนเซนต์ปอล ศรีราชา เป็นต้น 
 - การสาธิตการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีในงาน SPC Academic Bazaar งาน 100 ปี
การศ ึกษาเอกชน และงาน วทร .23 Creative 
Learning for SMT Teachers เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพ ื ่ อ ครู
ไทย 4.0 
 3. พ ัฒนาผู ้ เร ียนให้เป็นผู ้นำด้านการใช้
เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา โดยส่งเสริมให้นักเรียนมี ทักษะใน
ด้าน Digital Literacy มีความเข้าใจและสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้ iPad เพื่อการสืบค้นข้อมูล สร้างส่ือดิจิทัล ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 
และรู้เท่าทันส่ือ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 จนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดกระบวนการทำงานและ
นำเสนอผลงานได้ 
 
 
 



 

 

  
  
 
 1.ครูมืออาชีพ iTeachers 
  - ADE (Apple Distinguished Educators) บุคคลกรโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากบริษัท Apple ให้เป็น
ผู้เช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เปล่ียนห้องเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น มีส่วนร่วม
ในการเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
  - ห้องเรียน iChampions โรงเรียนคัดเลือกคุณครูที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้เป็น iChampions ได้รับการอบรมและให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่บริษัท Apple ประเทศไทย ร่วมกิจกรรม iPad 
Summer Bootcamp รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

  2.มีความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี โรงเรียนจัด
ให้ครูได้แบ่งปันความรู้และประสบกาณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน ได้รับความรู้ใหม่เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยว ิทยากรผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ ค ุณคร ูสามารถสร ้างส ื ่อด ิจ ิ ทัล 
ประยุกต์ใช้ Application ในการสอนอย่างหลากหลาย อาทิ 
Keynote, Pages, Explain everything, Book creator เป็นต้น 
รวมทั้งสามารถแนะนำนักเรียนให้เลือกใช้ Application เพื่อการ
สรุปบทเรียน ผลิตช้ินงาน และนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม 
 3.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทงด้านเทคโนโลยี ครูสร้าง
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ

บทเรียนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
 - สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยคุณครูรวบรวมแหล่งเรียนรู้จากท่ีต่าง ๆ 
ไว้ใน Website : ascslearningcenter.blogspot.com บทเรียนมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหลักสูตร และใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 
มีความทันสมัยและนักเรียนเข้าถึงได้สะดวก 
 - สร้างหนังสือแบบเรียนดิจิทัล (iBook) คุณครูสร้างหนังสือ
ดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ iBook Author ภายในบรรจุส่ือ
หลากหลายประเภท เช่น ข้อความ เสียง คลิปวีดีโอ เกมการศึกษาและ
แบบทดสอบ เป็น Active Book ผู้เรียนสามารถโต้ตอบได้ จดบันทึก 
จัดทำไฮไลท์ เพื่อนำมาทบทวนในภายหลัง และเป็นการลดการใช้
กระดาษ 
 -  สร ้ างแผนการจ ัดการเร ียนร ู ้ แบบออนไลน ์ โดยใ ช้  
Application iTunes U เพื ่อให้นักเรียนศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง 
คุณครูจะส่งเนื้อหา แบบฝึกหัด คลิปวีดีโอ และแบบทดสอบให้กับนักเรียน ผู้เรียนส่งงานกลับมายังคุณครูและสนทนาโต้ตอบได้ 

Smart Teachers 



 

 

 
 
 

1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเน้นการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงาน
ร่วมกับผู ้อ ื ่น (Collaboration) สามารถสื ่อสารได้อย่างชัดเจน 
(Communication) มีความสามารถด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
(Digital Literacy)  สามารถค ิดอย ่างม ีว ิ จารณญาณ (Critical 
Thinking) สามารถแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจอย่าง
ถูกต้องและให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ (Creativity) 
2. สร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยี นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รู ้จักการ
ตั้งสมมติฐาน มีการวางแผนการทำงานแบบกลุ่ม แบ่งงานกันทำ 
อธิบายข้ันตอนการทำงานได้ รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีการ
ประเมินและปรับปรุงการทำงาน สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ 
3. คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมทุกหน่วยการเรียนรู้ 
ครูออกแบบบทเรียนท่ีเน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
เลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อ้างอิงแหล่งที่มาในการ
นำข้อมูลมาใช้ ระมัดระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวและการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา นักเรียนใช้เทคโนโลยีภายใต้การดูแลของ
คุณครูและผู้ปกครอง 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 โดยมีรายนามคณะกรรมการผู้ประเมิน 3 ท่าน คือ นางเสรณีย์ แก้วสกุล นางจารุนาฏ รัตนปรีชา

ชัย และนายดิเรก สายศิริวิทย์ สรุปผลการประเมินดังน้ี 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Smart Students 



 

 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีเย่ียม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเย่ียม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเย่ียม 

ผลการประเมินความโดดเด่น  

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 
BEST PRACTICE : Active 
Learning รู้กว้าง ใจกว้าง 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

ความโดดเด่นของสถานศึกษา คือ BEST PRACTICE : Active Learning รู้กว้าง ใจกว้าง โรงเรียนจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning ด้วยการนำ iPad เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ สามารถ

สร้างผลงานและนำเสนอผลงานการเรียนโดยใช้ iPad ผ่านทาง Application ได้ทุกคน สถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมผู้เรียน

ที่มีความสามารถพิเศษให้เข้าสู่การแข่งขันประกวดด้านการประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ในระดับนานาชาติมากมาย  

 

จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
๑.  สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งหล่อหลอมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะเด่นชัดเป็นไปตามเอกลักษณ์ของ

โรงเรียน “รู้กว้าง ใจกว้าง” จนเกิดเป็นการปฏิบัติเหมือนกันของผู้เรียนท้ังโรงเรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีภาวะผู้นำท่ีดี มีเหตุผลใน
การแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีพฤติกรรม
เด่นชัดด้านใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน มีทักษะในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
สร้างผลงานและนำเสนอผลงานการเรียนโดยใช้ iPad ผ่านทาง Application จนมีความโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับสถานศึกษาอื่นได้ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้

เทคโนโลยี  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  พัฒนาศักยภาพครู  รวมทั ้งพัฒนาระบบบริหารจัดการปรากฏเป็น  



 

 

Best Practice  คือ SMART ASCS  เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ รู้กว้าง  ใจกว้าง  ประกอบด้วย SMART School  
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  SMART  
Teachers  คือ จัดห้อง iChampions  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับครู  และ SMART Students  เป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ผ่าน iPad  ผู้เรียนนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด สร้างโครงงานเทคโนโลยี เข้า
ประกวดได้รับรางวัลนานาชาติหลายรายการ ผลจากการบริหารจัดการดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษามีความทันสมัย ครูสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
๑.  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม โดยใช้เทคนิค วิธีการ ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

๒. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้ iPad และ application ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ สร้าง
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์และหนังสือแบบเรียนดิจิทัล (iBooks) เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและสืบค้นด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 ๓.  มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ และการสอนภาษาจีน 
เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นพลเมืองของอาเซียน
และเป็นพลโลก     
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 
จำนวน 23 คน ศึกษาดูงาน ASCS Smart Model ประกอบด้วย 
Smart School การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี    
SMART  Teacher  คือ จัดห้อง iChampions  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสำหรับครู  และ SMART Students  เป็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนนำองค์ความรู้ไป
พัฒนาต่อยอด สร้างโครงงานเทคโนโลยีเข้าประกวดได้รับรางวัล
นานาชาต ิ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ์ลพบุรี 
ศึกษาดูงาน ASCS Smart Model 



 

 

  

9 ธันวาคม 2562 ผู ้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 55 คน ศึกษาดูงาน ASCS Smart Model 
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษา เรียนรู้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ในทุกรายวิชา ครูแบ่งปัน
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ
สรุปองค์ความรู้ และการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ศึกษาดูงาน ASCS Smart Model 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกบูรพา วิเทศ
ศึกษา จำนวน 16 คน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี รับฟังการนำเสนอข้อมูล SMART ASCS Best Practice 
2019 เย ี ่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการนำเสนอผลงาน
นักเร ียนที ่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  ระดับนานาชาติ ได้แก่  
K-bot Asia 2019 และ International Youth Robot Competition  

โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา เขตมีนบุรี 
ศึกษาดูงาน ASCS Smart Model 

 



 

 

# 


