
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต สีลม

รหัสโรงเรียน 1110100058

8 หมูที่ - ถนน ประมวญ ตําบล/แขวง สีลม เขต/อําเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท 026350136 โทรสาร 026350139

สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : อัสสัมชัญคอนแวนต สีลม

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100058

ที่อยู (Address) : 8 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ประมวญ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สีลม เขต/อําเภอ (District) : บางรัก

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10500

โทรศัพท (Tel.) : 026350136 โทรสาร (Fax.) : 026350139

อีเมล (E-mail) : ascs@ascs.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.ascs.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : Assump-Silom

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : ประถมศึกษา
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565

2.2 สรุปแผนปฏิบัติการประจําป 2564

2.3 หน่ึงนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน ระบบ SMART ASCS ระบบบริหารแบบมีสวนรวม

2.4 รางวัลการแขงขันระดับนานาชาติ กิจกรรม Robot นานาชาติ the ASCS Buddy Bot

2.5 ดานคุณภาพผูเรียน ผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการสงเสริมศักยภาพดานการคิดคํานวณ โครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการ   Academic Walk Rally 2021 โครงการ ASCS Sci-Tech โครงการ Perfect Youth โครงการ ASCS Competition 2564 กิจกรรม Robot นานาชาติ โครงการ Sports

for Unity  

2.6 ดานการบริหารและการจัดการ แผนงานบริหารท่ัวไป แผนงานประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรสถานศึกษาป 2564 แผนงานพัฒนาบุคลากร แผนงานสรรหาและธํารงรักษา แผน

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

2.7 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แผนการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุมสาระ สื่อการเรียนการสอน แผนการวัดและประเมินผล แผนการนิเทศการเรียน

การสอน

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานท่ี  1   สงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. แผนปฏิบัติงานท่ี  2   สงเสริมการจัดการเรียนรู โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ

3.  แผนปฏิบัติงานที่ 3 สงเสริมครูและบุคลากรพรอมเปนพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship)

4. แผนปฏิบัติงานท่ี 4 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองกับคุณคาพระวรสาร

5. แผนปฏิบัติงานท่ี 5 สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหเปนนวัตกรท่ีมีคุณภาพ

6. แผนปฏิบัติงานท่ี 6 สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดวยหลักสูตรฐานสมรรถนะ

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ระบบ SMART ASCS โดยใชระบบบริหารแบบมีสวนรวม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : กิจกรรม Robot นานาชาติ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ระบบ SMART ASCS โดยใชระบบบริหารแบบมีสวนรวม

- กิจกรรม Robot นานาชาติ ผลการดําเนินงานมากกวา 3 ป

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

ศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมี

ทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(........นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : อัสสัมชัญคอนแวนต สีลม (-)

รหัสโรงเรียน : 1110100058

ที่อยู (Address) : 8 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : - ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ประมวญ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สีลม เขต/อําเภอ (District) : บางรัก

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10500

โทรศัพท (Tel.) : 026350136 โทรสาร (Fax.) : 026350139

อีเมล (E-mail) : ascs@ascs.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.ascs.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : Assump-Silom

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : ประถมศึกษา
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

มนุษยท์ี�มคีณุภาพ คอื มนุษยท์ี�มคีณุธรรมและความรู ้

วิสัยทัศน

      โรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต ์สลีม เป็นโรงเรยีนคาทอลกิระดบัมาตรฐานสากล บนพื �นฐานความเป็นไทย กา้วไกลสูส่งัคมโลก

พันธกิจ

1. พฒันาระบบบรหิารและการจดัการศกึษาคาทอลกิ โดยเนน้การเป็นผูนํ้าแบบผูร้บัใช ้
2. พฒันาครใูหม้สีมรรถนะในศตวรรษที� 21
3. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุธรรมจรยิธรรม

4. สง่เสรมิผูเ้รยีนใหด้าํรงตนบนพื �นฐานความเป็นไทย อยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสขุ
5. พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละสมรรถนะระดบัสากล พรอ้มเป็นพลโลก

เปาหมาย

1. โรงเรยีนมรีะบบบรหิารและจดัการศกึษาคาทอลกิ โดยเนน้การเป็นผูนํ้าแบบผูร้บัใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. โรงเรยีนเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ระดบัมาตรฐานสากล
3. ครสูรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้โดยใชร้ะบบ PLC        
4. ครแูละบคุลากรเป็นแบบอยา่งที�ดแีละมทีกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21                                        
5. ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม รกัและรบัใชผู้อ้ื�น   
6. ผูเ้รยีนภมูใิจในความเป็นไทย อนุรกัษว์ฒันธรรม และสบืสานประเพณีไทย

7. ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล ระดบัประถมศกึษา

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. โรงเรยีนมรีะบบบรหิารและการประกนัคณุภาพโดยใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยั

2. โรงเรยีนจดัการศกึษาคาทอลกิ โดยเนน้การเป็นผูนํ้าผูร้บัใช ้
3. โรงเรยีนสง่เสรมิการเรยีนรู ้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL)
4. สง่เสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning
5. พฒันาครใูหเ้ป็นผูเ้ช ี�ยวชาญในวชิาที�ตนเองถนัด

6. สง่เสรมิครแูละบคุลากรใหม้คีวามกา้วหนา้ตามมาตรฐานวชิาชพีครขูองครุสุภาและมทีกัษะ

ที�โดดเดน่ในศตวรรษที� 21
7. สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามคณุคา่พระวรสารและหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

8. ปลกูจติสาํนึกใหผู้เ้รยีนภมูใิจในความเป็นไทย รว่มอนุรกัษว์ฒันธรรมและสบืสานประเพณีไทย

9. สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะทางภาษาและเทคโนโลย ีสามารถเขา้รว่มการแขง่ขนัในระดบันานาชาติ
10. สง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูนํ้า มทีกัษะชวีติและสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ
11. สง่เสรมิผูเ้รยีนใหร้ว่มรบัผดิชอบตอ่สงัคมในการอนุรกัษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม

เอกลักษณ

เอกลักษณของโรงเรียน  รูก้วา้ง ใจกวา้ง

          โรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ สลีม หลอ่หลอมนักเรยีนดว้ยเอกลกัษณข์องสถานศกึษา “รูกวาง ใจกวาง” (Boundless
Knowledge, Generous Mind) อนัหมายถงึ การเป็นผูม้คีวามรูท้ี�หลากหลาย รูเ้ขา รูเ้รา รูล้กึ และรูจ้รงิ เป็นผูท้ี�มจีติใจกวา้งขวาง มจีติ
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สาธารณะ รกัและแบง่ปัน ใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ผูอ้ื�นโดยไม่หวงัผลตอบแทน มนํี�าใจนักกฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ 

อัตลักษณ

อัตลักษณของนักเรียน

                             ซื่อตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญูรูคุณ

1. ซ่ือตรง ซื�อสตัยส์จุรติ มมีโนธรรมเที�ยงตรง จรงิใจ โปรง่ใส ไม่คดโกง ยดึความถกูตอ้ง“ผูท้ี�มคีวามซื�อสตัยใ์นเร ื�องเล็กนอ้ย ก็จะซื�อสตัยใ์น
เร ื�องใหญด่ว้ย ผูท้ี�ไม่ซ ื�อสตัยใ์นเร ื�องเล็กนอ้ย ก็จะไม่ซ ื�อสตัยใ์นเร ื�องใหญด่ว้ย” (ลก 16:10)

2. เรียบงาย อยูอ่ยา่งพอเพยีง มคีวามสมถะ พอใจในสิ�งที�ตนม ีสภุาพ ถอ่มตน และมคีวามสขุในชวีติของตน“เรยีนรูท้ี�จะพอใจในสภาพของ
ตน รูจ้กัมชีวีติอยูอ่ยา่งอดออม และรูจ้กัมชีวีติอยูอ่ยา่งอดุมสมบรูณ ์เรยีนรูท้ี�จะเผชญิกบัทกุสิ�งทกุกรณี” (ฟป 4:11-13)

3. การงาน รกัและมุ่งมั�นในการทาํงาน ไม่เลอืกงาน ขยนัขนัแข็ง ทุม่เท รบัผดิชอบ “พระเจา้จะประทานรางวลัแกท่กุคนตามการงานของ
เขา” (มธ 16:27)

4. รักเมตตา เป็นบคุคลเพื�อผูอ้ื�น เสยีสละ แบง่ปัน มจีติสาธารณะ “ผูท้ี�แสดงความเมตตากรณุาดว้ยใจยนิด ี จงรกัดว้ยใจจรงิ จงหลกีหนี
ความช ั�ว จงยดึมั�นในสิ�งที�ด ี จงรกักนัฉันพี�นอ้ง จงคดิวา่ผูอ้ื�นดกีวา่ตน อยา่เฉื�อยชา จงมจีติใจกระตอืรอืรน้ในการรบัใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ จงชื�นชมในความหวงั” (รม 12:4-13)

5. กตญั�ูรูค้ณุ ตอบแทนผูม้พีระคณุ มจีติสาํนึกในความดขีองผูอ้ื�น ใสใ่จผูอ้ื�น จงรกัภกัดตีอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และสถาบนั
การศกึษา “บตุรจงเชื�อฟังบดิามารดา จงใหเ้กยีรตบิดิามารดา เป็นพระบญัญตัแิรกแลว้ทา่นจะอยูบ่นแผ่นดนิอยา่งเป็นสขุและมอีายยุนื”
(อฟ 6:1-4)
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 5 - 185 - - 185

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 - 171 - - 171

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 6 - 237 - - 237

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 6 - 238 - - 238

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 5 - 186 - - 186

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 5 - 206 - - 206

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 32 หองเรียน EP - - 1,223 - - 1,223

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 32 หองเรียน EP - - 1,223 - - 1,223
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ประนอมไพร พิเศษศักดิ์

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 57 - 15 - 72

2. ครูชาวตางชาติ - 6 - - - 6

รวม - 63 - 15 - 78

บุคลากรทางการศึกษา

- หองธุรการ 2 6 0 - - 8

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 2 6 0 - - 8

รวมทั้งส้ิน 2 69 0 15 - 86

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 32 1,223 78 16:1 39:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย - - -

ภาษาไทย 8 2 10

คณิตศาสตร 11 2 13

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13 1 14

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 8 2 10

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0 5

ศิลปะ 7 1 8

การงานอาชีพ 1 0 1

ภาษาตางประเทศ 9 0 9

รวม 62 8 70

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ - -

- เนตรนารี 32 32

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 32 32

กิจกรรมแนะแนว 18 18

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 33 33

รวม 115 115
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 10 10 - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 54 54 - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 3 3 - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 67 67 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

โรงเรียนมีระบบบริหารและการประกันคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงการ

1. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบเครือขาย

คาเปาหมาย

93.00 : ผูเรียน คณะครู และพนักงานทุกคนในโรงเรียนไดใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการดําเนินงานดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

96.23 : ผูเก่ียวของมีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบเครือขาย โดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนการบริหารจัดการและสนับสนุนการ

จัดการเรียนรูอยางเหมาะสม โดยในกิจกรรมสงเสริมการสรางส่ือการเรียนรูดิจิทัล และกิจกรรมการเรียนรูออนไลนตามรายวิชา เหมาะกับสภาพการณในปจจุบัน

ที่ครูตองทําการเรียนการสอนแบบ Online และโรงเรียนมีการสนับสนุนอยางเพียงพอทั้งดานเครื่องมือและการใหความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําปรึกษา จุด

เดน จากผลการประเมิน โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนรวมไปถึงคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับบุคลากรภายในโรงเรียนเปนอยางดี และเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการใชสื่อเทคโนโลยีที่สะดวกในการใชประกอบการเรียนการสอน สามารถเขาถึง

ส่ือในการเรียนรู และสามารถศึกษาคนควาขอมูลไดอยางหลากหลายมากขึ้น จุดที่ควรพัฒนา การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการบริหาร

จัดการของทางโรงเรียนยังมีอุปสรรคในเรื่องของสัญญาณอินเทอรเน็ตของบางหองเรียนสัญญาณยังขาดหายไปบางชวงเวลา จึงทําใหการสนับสนุนเรื่องของ

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องที่ตองปรับปรุงและพัฒนาตอไป ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรมีการวางแผนในเรื่องของการปรับปรุงสัญญาณอินเทอรเน็ตของ

บางหองเรียนเทคโนโลยีที่สนับสนุน เพื่อใหบุคลากรภายในโรงเรียนไดมีโอกาสใชงานใหมากขึ้นในอนาคตตอไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. แผนงานนโยบายและแผน

คาเปาหมาย

94.00 : ผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2564 ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 โดยกําหนดคาเปา

หมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเนนการบริหารและการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผานการดําเนินงานของแตละฝายตาม

โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนโดยเนนการกระจายอํานาจ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามสายงาน และกําหนดขอบขายหนาที่อยางชัดเจน รวม

ทั้งมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการวางแผนพัฒนาระบบใหสอดคลองกับสถานการณและ

ความเปล่ียนแปลง โดยเนนการทํางานในรูปแบบออนไลนทั้งในสวนของระบบงานวิชาการ งานบุคลากร งานขอมูลนักเรียน งานวัดและประเมินผล เพื่อใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพและสามารถนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกดาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบในการดําเนินการตามแผน

ปฏิบัติการประจําป 2564 คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวางแผนและกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของแตละฝาย คุณครู

และบุคลากรมีสวนรวมในการจัดโครงการและกิจกรรมใหบรรลุคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจุดเนนการบริหารและการจัดการศึกษา

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทํางานตามกระบวนการ PDCA แตละฝายมีการประชุมวางแผนและทํางานรวมกันตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มโดยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหทันกับสถานการณ โดยเฉพาะทักษะดานภาษาและการใช

เทคโนโลยี เนนการเปนผูนําแบบผูรับใช ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีกํากับติดตามใหการนิเทศภายในอยางเปนระบบ ตอ

เน่ือง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดานการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ฝายวิชาการ

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา วัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายโดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียน

ตามสภาพจริงอยางเหมาะสม ฝายบุคลากรมีการวางแผนอัตรากําลัง มีโครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ใหมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีระบบ
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การนิเทศภายในภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ฝายกิจการนักเรียนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดย

ใหคุณครูประจําชั้นและคุณครูผูชวย ดูแลนักเรียนดานการเรียนและพฤติกรรมผานการประสานรวมมือกับผูปกครองเพื่อสงเสริมนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ ฝาย

ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ดําเนินงานตามแผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ฝายมาตรฐานและคุณภาพ กํากับติดตามการประเมินแผนงาน

โครงการ กิจกรรมและการสรุปงบประมาณตามโครงสรางการบริหารงาน 7 ฝาย พรอมทั้งสะทอนกระบวนการดําเนินงานจากผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ

กิจกรรมที่ดําเนินการตลอดปการศึกษา ตรวจติดตามและจัดทํารายงานประเมินตนเอง บุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง

พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนโรงเรียนคาทอลิกระดับมาตรฐานสากล บนพื้น

ฐานความเปนไทย กาวไกลสูสังคมโลก” รวมทั้งพันธกิจและเปาหมายของสถานศึกษาตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการ Perfect Youth

คาเปาหมาย

95.00 : รอยละ 95 ของผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

ผลสําเร็จ

96.13 : ประเมินความสําเร็จในภาพรวม รอยละ 96.13 ของผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นเห็นคุณคาของความเปนไทย สําหรับกิจกรรมการประกวด

มารยาทไทย ประจําปการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ ไดจัดขึ้นในรูปแบบออนไลนที่สอดรับตอการจัดการเรียนรูในยุคปจจุบัน อันเนื่องมาจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 จึงไดดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแบบออนไลนในรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชาหนาที่

พลเมือง ซ่ึงเปนอีกหนึ่งแนวทางในการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการแสดงความเคารพอยางไทยที่ถูกตองเหมาะสม อีกทั่งยังมีสวนชวยในการปลูกฝงความรูสึกรัก

และภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย อีกทั้งยังเปนโอกาสสําคัญยิ่งสําหรับคณะผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต สีลม ที่ไดมีสวนในการรวมสืบสานและสงตอวัฒนธรรมความเปนไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่ไดแสดงถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม และสะทอนถึง

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด โดยการรวมสงคลิปวีดิโอของตนเองขณะแสดงออกซึ่งทามารยาทไทยที่งดงาม เพื่อเขารวมในการแขงขัน

ประกวดมารยาทไทยในคร้ังนี้ แมจะอยูในชวงของการเรียนรูในรูปแบบออนไลนก็ตาม ผูเรียนยังคงสามารถปฏิบัติกิจกรรมและใหความรวมมือไดเปนอยางดี จุด

เดนของกิจกรรมคร้ังนี้ ผูเรียนสามารถเรียนรูการแสดงออกซ่ึงมารยาทไทย เชน การแสดงความเคารพที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักการ แมภายใตสถานการณการ

แพรระบาดของโรควิด 19 ผูเรียนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติ ฝกฝนตนเอง และแสดงออกซึ่งมารยาทไทยที่ดีงาม และยังมีสวนชวยในการปลูกฝงความภาคภูมิใจใน

ทองถิ่น และเห็นคุณคาของความเปนไทยอีกดวย สงผลใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการแสดงออกซึ่งมารยาทไทย จนสามารถนําไป

ปฏิบัติใชไดอยางถูกตองในชีวิตประจําวัน จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งนี้ ผูเรียนควรไดรับโอกาสในการเขารวมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยใน

สถานการณจริง เมื่อเขาสูสถานการณปกติ เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติและแสดงออกซึ่งมารยาทไทยควบคูไปกับการแนะนําอยางใกลชิดจากครูผูสอน

อีกทั้งชวยเสริมแรงและกระตุนใหเรียนไดแสดงซึ่งมารยาทไทยที่ถูกตองเหมาะสมอยางตอเนื่องเปนประจําสมํ่าเสมอ จนเกิดความคุนชินจนสามารถปฏิบัติสิ่ง

เหลาน้ันไดอยางถูกตองในชีวิตประจําวัน ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรมครั้งตอไป ควรใหมีการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยตอไปเนื่องจาก

กิจกรรมน้ีสงผลดีตอการแสดงออกถึงความรูสึกภาคภูมิใจในทองถิ่น และเห็นคุณคาของความเปนไทยไดเปนอยางดี และหากสถานการณกลับเขาสูสภาวะปกติ

ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 2

โรงเรียนจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเนนการเปนผูนําผูรับใช

โครงการ

1. โครงการภาวะผูนําแบบผูรับใช

คาเปาหมาย

95.00 : ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเนนภาวะผูนําแบบผูรับใช

ผลสําเร็จ
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97.50 : โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลมเปนโรงเรียนคาทอลิกที่ดําเนินงานตามจิตตารมณคุณคาพระวรสาร ยึดแบบอยางและคําสอนพระเยซูเจาในการเปน

ผูนําแบบผูรับใช พระองคทรงสั่งสอนบรรดาศิษยวา “ผูที่ปรารถนาจะเปนใหญ จะตองทําตนเปนผูรับใชผูอื่น และผูใดที่ปรารถนาจะเปนคนที่หนึ่งในบรรดาทาน

ทั้งหลาย ก็จะตองทําตนเปนผูรับใช เหมือนกับที่บุตรแหงมนุษยมิไดมาเพื่อใหผูอื่นรับใช แตมาเพื่อรับใชผูอื่น และมอบชีวิตของตนเปนสินไถเพื่อมวลมนุษย” (มธ

20:26-28) รวมทั้งจิตตารมณของนักบุญเปาโล องคอุปถัมภของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร “Be all to all” “เปนทุกอยาง สําหรับทุกคน” (1คร 9:22)

ประกอบกับสถานการณปจจุบันเรียกรองใหครูในฐานะตนแบบ ดําเนินชีวิตอุทิศตนและเปนแบบอยางแกศิษย ครูจึงควรไดรับการอบรมและพัฒนาใหมีภาวะผูนํา

แบบผูรับใช ซ่ึงในปจจุบันมีนักวิชาการหลายทานที่ไดใหคําจํากัดความของภาวะผูนําแบบผูรับใช อาทิ Greenleaf (2003) “ผูนําแบบผูรับใช เปนภาวะผูนําที่เนน

การใหบริการแกบุคลากรทุกระดับ เพ่ือที่จะชวยใหบุคลากรไดรับการตอบสนองความตองการ ซึ่งพื้นฐานสําคัญของการเปนผูนําแบบผูรับใชอยูที่ความมุงมั่นใน

การใหบริการบุคคลอื่นดวยความมีคุณธรรม จริยธรรม (Integrity) และความสุภาพออนโยน (Humility) การเปนผูนําแบบผูรับใชจึงเปนพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งที่

อยูภายในตัวของแตละบุคคล รูปแบบการเกิดภาวะผูนําแบบผูรับใชจึงเกิดจากภายในออกมาสูภายนอกและเกิดพฤติกรรมที่มุงการใหบริการบุคคลอื่นทั้งในและ

นอกองคการ” ซ่ึงองคประกอบของภาวะผูนําแบบผูรับใช Greenleaf (1977 อางถึงใน Spears & Lawrence, 2002) มีดังนี้ การฟง ความเห็นอกเห็นใจ การก

ระตุนเยียวยา การตระหนักรู การโนมนาวใจ การสรางมโนทัศน การมองการณไกล การพิทักษรักษา การมุงมั่นพัฒนาคน และการสรางชุมชน โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต สีลม จึงจัดทําโครงการพัฒนาภาวะผูนําแบบผูรับใชขึ้นเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําแบบผูรับใชใหแกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน มุง

พัฒนาครูดานบริการ (Serving) โดยการรับรูรับฟง (listening) เห็นอกเห็นใจ (empathy) กระตุนเยียวยา (healing) ปที่สองมุงพัฒนาครูดานประสานทิศทาง

(leading) โดยการโนมนาวใจ (persuasive) การสรางมโนทัศน (conceptualization) การมองการณไกล (foresight) ปที่สามมุงพัฒนาครูดานการสรางสัมฤทธิ

ผล (performing) โดยการตระหนักรู (awareness) การพิทักษรักษา (stewardship) การมุงมั่นพัฒนาคน (commitment to the growth of people) และ

การสรางชุมชน (building community) ท้ังนี้เพื่อทําใหโรงเรียนมีบรรยากาศแหงความสุข ทุกคนปฏิบัติตอกันดวยทาทีของการรับใชและเห็นประโยชนของสวน

รวมเปนสําคัญ อันนํามาซึ่งการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพในดานวิชาการและดานคุณธรรม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 3

โรงเรียนสงเสริมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Project Based Learning : PBL)

โครงการ

1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

82.00 : ผูเรียนสามารถแกปญหาที่เกิดจากการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

ผลสําเร็จ

91.34 : - ผูเรียนรอยละ 91.34 สามารถแกปญหาที่เกิดจากการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน จากการสรุปความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม การออกแบบ

ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถใชชีวิตในยุคโควิด-19 ได จุดเดนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ ผูเรียนไดแกปญหาที่เกิดจากการเรียนรูโดยใชโครงงาน

เปนฐาน ทําใหผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรม โดยศึกษาจากปญหารอบตัวของผูเรียนและตอยอดเปนผลงานที่สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน

ได นอกจากน้ีผูเรียนมีคุณลักษณะตรงตามเอกลักษณของโรงเรียนในดานรูกวาง ผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลที่หลากหลายดวยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห คิด

ไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณได นอกจากนี้นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาใชสรางสรรคนวัตกรรม/ผลงานที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริงตาม

สถานการณที่กําหนดให จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตองปรับเปลี่ยนรูป

แบบการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบออนไลน รวมทั้งระยะเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน และควรไดรับการให

ความรูเกี่ยวกับโครงงานเปนฐานกับผูเรียนกอนการจัดกิจกรรมจากครูในระดับชั้น ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป - ควรมีการ

ทดสอบระบบกอนวันจัดกิจกรรมจริง ๆ เพื่อใหการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย - ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เพื่อใหครูผู

สอนและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมไดตรงตามวัตถุประสงคที่แทจริง - วางแผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน ขอ

เสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป - ควรมีการทดสอบระบบกอนวันจัดกิจกรรมจริง ๆ เพื่อใหการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความ

เรียบรอย - ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เพื่อใหครูผูสอนและผูเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมไดตรงตาม

วัตถุประสงคที่แทจริง - วางแผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 4

สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โครงการ

ยุทธศาสตรท่ี 5

พัฒนาครูใหเปนผูเช่ียวชาญในวิชาท่ีตนเองถนัด

โครงการ

1. โครงการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21

คาเปาหมาย

95.00 : ครูใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูมากขึ้น ครูและบุคลากรผานมาตรฐานความรูและประสบการณตามเกณฑ ครูและ

บุคลากรที่ผานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑ ครูและบุคลากรผานมาตรฐานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามเกณฑ

ผลสําเร็จ

97.91 : รอยละ 97.91 ของครูสามารถใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูและยังเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนสามารถผาน

มาตรฐานความรูและประสบการณ และนําประสบการณที่ไดไปใชไดอยางถูกตอง ทั้งยังสามารถผานมาตรฐานการปฏิบัติงานและผานมาตรฐานการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณได จุดเดนของโครงการครั้งนี้ ครูและบุคลากรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันซึ่งมีการปรับใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ การใช

เทคโนโลยีเขามาเปนเคร่ืองมือการจัดการเรียนการสอนและในยุคปจจุบันที่การติดตอสื่อสารมีสวนสําคัญในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

จึงไดสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดทําสื่อการสอน อีกทั้งเปนการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล รวมทั้งเปดโอกาสใหครูและบุคลากรมีเวทีในการแสดงความสามารถโดยจัดการประกวดการใชสื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียนเพื่อ

เปนขวัญและกําลังใจใหแกคุณครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพรอมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหกับคุณครู พัฒนาครู ใหมี

ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารครบทั้ง 4 ทักษะ ไดแก การฟง การพูด การอานและการเขียน ทักษะ และใหไดรับการเสริมสรางความ

สามัคคีในหมูคณะครูและไดแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันสงผลใหการปฏิบัติหนาที่มีความเขาใจและสรางความสัมพันธอันดีในองคกร ใหไดมีโอกาสเขาไปมี

สวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน ตามความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน จุดที่ควรพัฒนาของโครงการครั้งนี้

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 สงผลใหการจัดกิจกรรมในโครงการนี้จําเปนตองปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบออนไลนหากมีการฝกอบรม

ควรเปนไปตามความสนใจของคุณครู โดยจัดระยะเวลาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมดานเทคโนโลยีการการสรางสื่อเพื่อการเรียนการสอน ใหแก

คุณครู ใหมีความทันสมัยอยูเสมอและตองการใหไดรับความรูเกี่ยวกับการผลิตสื่อสําหรับใชสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาทุก ๆ ปการศึกษารวมถึงการพัฒนา

ความรูทางดานภาษาอังกฤษ (CEFR) ทั้งนี้ทางผูรับผิดชอบกิจกรรมควรแนะนําการเขาสอบและเนื้อหาในการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษของคณะ

ครูโดยจัดประชุมชี้แจงโดยตรงเพ่ือใหสามารถตอบคําถามขอสงสัยของคณะครูไดเพื่อความเขาใจที่มากยิ่งข้ึน ครูและบุคลากรควรไดรับการฟนฟูจิตใจเพื่อเสริม

สรางกําลังใจในการทํางานรวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะผูบริหารอยางสมํ่าเสมอทุกปการศึกษา ขอ

เสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมครั้งตอไป หากการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ครั้งถัดไปยังประสบปญหาสถานการณการแพรระบาดโควิด

– 19 ควรจัดการอบรมเปนกลุมยอยเฉพาะดาน ตามความสนใจและความถนัด ควรจัดสรรเวลาที่เหมาะสม และจัดการอบรมโดยจัดกลุมครูตามความรูความ

สามารถพ้ืนฐานเน่ืองจากความสามารถแตละดานของครูมีความสามารถท่ีแตกตางกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูของเพื่อนครูในแตละหัวขอควรบันทึกวีดีโอสําหรับ

ขั้นตอนกระบวนการในการฝกอบรมจากครูผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหคณะครูไดเขาไปศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองตามชวงเวลาที่เอื้ออํานวยของแตละบุคคล และเพื่อ

เปนการสรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเองจึงควรมอบเกียรติบัตรใหแกครูโดยจําแนกออกเปนความโดดเดนดานตาง ๆ สําหรับในการทํากิจกรรมตางๆที่ครู

จําเปนตองเขารวมดวยตนเอง ผูรับผิดชอบกิจกรรมควรประชุมชี้แจงอยางละเอียดถึงขั้นตอนกระบวนการตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น ควรมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อใหคุณครูไดปรับเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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กระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรท่ี 6

สงเสริมครูและบุคลากรใหมีความกาวหนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและมีทักษะ ที่โดดเดนในศตวรรษที่ 21

โครงการ

1. แผนงานพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

95.00 : -ครูผานการอบรมในวิชาที่ตนเองถนัดตามมาตรฐานวิชาชีพ 60 ชั่วโมง/ป -ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู (PLC) มากขึ้น -ครูมีความพึงพอใจของครูที่รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมากขึ้น -ครูและบุคลากรผานมาตรฐานความรูและประสบการณตาม

เกณฑ -ครูและบุคลากรที่ผานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามเกณฑ - ครูและบุคลากรผานมาตรฐานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามเกณฑ

ผลสําเร็จ

96.96 : รอยละ 100 ของครูผานการอบรมในวิชาที่ตนเองถนัดตามมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 95.08 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู (PLC) รอยละ 95.08 ของครูมีความพึงพอใจของครูที่รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รอยละ 95.95 ของครูและ

บุคลากรผานมาตรฐานความรูและประสบการณ รอยละ 95.67 ของครูและบุคลากรที่ผานมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอยละ 100 ของครูและบุคลากรผาน

มาตรฐานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประเมินความสําเร็จในภาพรวมรอยละ 96.96 ของครูผานการอบรมในวิชาที่ตนเองถนัดตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งครูมี

การแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู (PLC) ซึ่งครูมีความพึงพอใจของครูที่รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

และผานมาตรฐานความรูและประสบการณ การปฏิบัติงาน จุดเดนของแผนงานครั้งนี้ ครูไดรวมกิจกรรมทั้งดานหลักสูตร การใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน

การสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเปนการพัฒนาตนเองไดดี ซึ่งครูมีความพึงพอใจตอแผนงานนี้เพื่อผานมาตรฐานความรู ประสบการณ การปฏิบัติ

งานตามจรรยาบรรณอยางดีเยี่ยม จุดที่ควรพัฒนาของแผนงานครั้งนี้ การพัฒนาในดานตาง ๆ ครูควรไดรับการพัฒนาตามความสนใจเปนรายบุคคลและสามารถ

จัดการอบรมหรือการใหความรูแกครูโดยคํานึงถึงความสามารถพ้ืนฐานรายบุคคลแลวนํามาจัดระบบการเรียนรูตามความสามารถ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมคร้ังตอไป จัดระบบการเรียนรูตามความสนใจของครูแตละบุคคลและใหครูไดเรียนรูตามความสามารถของตนเองโดยออกแบบ

การเรียนรูใหตอบสนองกับความตองการและความสามารถรวมถึงสรางแหลงการเรียนรูใหครูไดเขาเรียนรูไดตามความตองการและความสะดวกในดานการ

จัดสรรเวลาของตนเอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรท่ี 7

สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคุณคาพระวรสารและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ

1. โครงการTell the world of God’s love

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด โดยเนนคุณคาพระวรสาร เรื่องการรักและรับใช

ผลสําเร็จ

96.22 : นักเรียนและผูเขารวมกิจกรรมมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดโดยเนนคุณคาพระวรสาร

เร่ืองการรักและรับใช ตัวชี้วัดความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 96.22 ของผูเรียนและผูเขารวมกิจกรรมมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดโดยเนนคุณคาพระวรสาร สามารถประยุกตใชในชีวิตจริงและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่โรงเรียนกําหนดใน

เร่ืองการรักและรับใช
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคายคุณธรรม

คาเปาหมาย

95.00 : รอยละ 95 ของผูเรียนสามารถผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูจักคุณคาของตัวเองและผูอื่น พรอมทั้งสามารถนําคุณธรรมจริยธรรมที่ไดรับประยุกตใชในชีวิต

จริงไดอยางถูกตองมากขึ้น รอยละ 95 ของผูเรียน มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของโรงเรียนในเรื่องความเรียบงายและความรักเมตตา

เอกลักษณของโรงเรียนในเร่ืองความใจกวาง รูกวางและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดในเรื่องการอยูอยางพอเพียงมากขึ้น

ผลสําเร็จ

95.80 : รอยละ 96.15 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดเรียนรูจักคุณคาของตัวเองและผูอื่น พรอมทั้งสามารถนําคุณธรรมจริยธรรมที่ไดรับประยุกตใชในชีวิตจริง

ไดอยางถูกตองมากขึ้น รอยละ 95.44 ของผูเรียน มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของโรงเรียนในเรื่องความเรียบงายและความรักเมตตา

เอกลักษณของโรงเรียนในเร่ืองความใจกวาง รูกวางและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดในเรื่องการอยูอยางพอเพียงมากขึ้น จุดเดนของแผน

งาน/โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเขารวมคายคุณธรรม กลาแสดงความคิดเห็น รูคุณคาของตัวเองและผูอื่นพรอมทั้งสามารถนํา

คุณธรรมจริยธรรมที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางถูกตองและเปนการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณของโรงเรียนในเรื่องความเรียบงาย

และความรักเมตตา เอกลักษณของโรงเรียนในเรื่องความใจกวางและคุณลักษณะอันพึงประสงค ในเรื่องการอยูอยางพอเพียง จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ ถามีการจัดการเรียนการสอนปกติ ควรสงเสริมดานการนําเสนอแนวคิดและนําผลงานนั้นไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางคุมคา และใหได

รับการอบรมตอเน่ือง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป - ควรปรับระบบเครื่องเสียงในเรื่องการถายทอดสด ใหมีความคมชัด

มากขึ้น - กอนรับการอบรม ครูควรตั้งขอตกลงกับนักเรียนกอน เพื่อจะไดไมเกิดความผิดพลาดในเวลาที่มีการอบรม - คุณครูควรสรุปเนื้อหาที่ไดรับจากวิทยากร

ใหนักเรียนไดทบทวนอีกครั้ง เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับไปตอยอดในชีวิตครั้งตอไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม Moral News

คาเปาหมาย

95.00 : 1.เรียนผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 95 ของผูเรียนไดเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและสามารถนําสิ่งที่ไดรับไปประยุกต

ใชในชีวิตจริงไดอยางถูกตอง 2.ผูเรียนรอยละ 95 ของผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดใน

เร่ืองรูกวางใจกวาง

ผลสําเร็จ

95.22 : รอยละ 95.31 ของผูเรียนไดรูจักความดีงามที่ถูกปลูกฝงขึ้นในจิตใจ จนเกิดจิตสํานึกที่ดี มีความกตัญู และนําคุณธรรมที่ไดรับไป ประยุกตใชในชีวิตจริง

ไดอยางถูกตอง รอยละ 95.12 ของผูเรียน มีความประพฤติปฏิบัติตามความดีงาม ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด

ในเร่ืองรูกวาง ใจกวาง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 8

ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนภูมิใจในความเปนไทย รวมอนุรักษวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย

โครงการ

1. โครงการ ธ ธรรมนําชีวี กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนรอยละ 95 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ผูเรียนรอยละ 95 รอยละของผูเรียนไดรวมอนุรักษวัฒนธรรมและสืบสาน
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ประเพณีไทย

ผลสําเร็จ

95.84 : รอยละ 95.84 ของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย เนื่องมาจากการที่นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูประวัติความเปนมาและความสําคัญของ

วันเขาพรรษา รวมถึงประเพณีสําคัญของไทยอยางการถวายเทียนพรรษา ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยที่มีตอพุทธศาสนากอใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในการมีสวนรวม รอยละ 95.84 ของผูเรียนไดรวมอนุรักษวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย โดยการที่นักเรียนไดมีสวนรวมปฏิบัติตนตามหลัก

ศาสนากิจ เน่ืองในวันสําคัญทางพุทธศาสนา วันเขาพรรษา ผานกิจกรรมเวียนเทียนในรูปแบบออนไลน และรวมแบงปนภาพความประทับใจในการรวมกิจกรรม

ผานทางไลนโอเพนแชทงานกิจการนักเรียน ประเมินความสําเร็จในภาพรวม รอยละ 95.84 ของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย รวมถึงมีสวน

รวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย สําหรับกิจกรรมวันถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากคณะครู และนักเรียนเขารวมทํา

กิจกรรมน้ี โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในปการศึกษาน้ีจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน เน่ืองมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในปจจุบัน จึงไดจัดทํา

คลิปวีดิโอส้ัน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูถึงประวัติความเปนมา และความสําคัญของการถวายเทียนพรรษาอีกทั้งมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ

สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันเขาพรรษาและการถวายเทียนพรรษา โดยการรวมปฏิบัติตนตามหลักศาสนกิจเนื่องในวันสําคัญดังกลาว โดยการรวมเวียนเทียน

ในรูปแบบออนไลน เปนโอกาสสําคัญยิ่งสําหรับคณะผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ไดแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจ

ในการมีสวนรวมสืบสานและอนุรักษประเพณีที่สําคัญของไทยเน่ืองในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แมจะเปนชวงออนไลนก็ตาม ผูเรียนยังคงสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมและใหความรวมมือไดเปนอยางดี จุดเดนของกิจกรรมครั้งนี้ ผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และความสําคัญของการ

ถวายเทียนพรรษา แมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรควิด 19 นักเรียนไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความภูมิใจในความเปนไทย รวมถึงมีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทยท่ีงดงามอยากประเพณีการถวายเทียนพรรษา โดยการเขารวมกิจกรรมเวียนเทียนในรูปแบบออนไลน ที่นักเรียน

สามารถปฏิบัติรวมกับบุคคลในครอบครัวเปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลในครอบครัวอีกดวย สงผลใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคจนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งนี้ ผูเรียนควรไดรับโอกาสในการเขารวมกิจกรรมการ

ถวายเทียนพรรษาในสถานการณจริง อันจะสามารถชวยกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนเขาใจแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนากิจเนื่องในวันเขาพรรษาและ

การถวายเทียนพรรษา จนเกิดการตระหนักถึงความสําคัญอันนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจในประเพณีที่เกี่ยวของเนื่องในวันสําคัญดังกลาว ขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป ควรใหมีการจัดกิจกรกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาตอไป เนื่องจากกิจกรรมนี้สงผลดีตอการแสดงออกถึง

พฤติกรรมในเรื่องของภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย รวมถึงชวยสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทยไดเปนอยางดี และหากสถานการณ

กลับเขาสูสภาวะปกติ ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการ Perfect Youth

คาเปาหมาย

95.00 : รอยละ 95 ของผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

ผลสําเร็จ

95.10 : รอยละ 95.51 ของผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย และสามารถสื่อสารความคิดออกมาในรูปแบบของภาพวาดได

เหมาะสมกับความสามารถในแตละระดับชั้น จุดเดนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ ผูเรียนไดฝกฝนทักษะการคิด การสื่อสารความคิดออกมาในรูปแบบ

ของภาพวาด สรางจิตสํานึกรักทองถิ่นและความเปนไทย จากหัวขอในการวาดภาพที่หลากหลายในแตละระดับชั้น เชน การละเลนเด็กไทย ประเพณีไทยที่ภาค

ภูมิใจ เปนตน ซ่ึงทุกหัวขอของการวาดภาพลวนเปนสวนหน่ึงชีวิตของผูเรียนอยูแลว และผูเรียนไดสะทอนความคิด ความรูสึก ออกมาในรูปแบบของภาพวาด

และนําไปตอยอดในการสรางงานศิลปะอื่นๆ เชนงานปน ซึ่งผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 ยังไดนําไปตอยอดกับการใชความสามารถในการวาดภาพ

บน iPad ในการสรางสรรคผลงานในครั้งนี้ดวย จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม คอนขางนอยเนื่องจากผู

ดําเนินกิจกรรมไดกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะในคาบเรียนเทานั้น ซึ่งใน 1 สัปดาหผูเรียนจะไดปฏิบัติกิจกรรมเพียง 1 คาบเรียนเทานั้น ทําใหผูเรียน

บางคนทํางานไดไมเต็มที่ รวมถึงรูปแบบการจัดการสอนในปจจุบัน เปนแบบออนไลน ทําใหครูผูสอนไมสามารถใหคําแนะนํากับผูเรียนไดอยางทั่วถึงเหมือนใน

ชวงเวลาปกติ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใหมีความยืดหยุนกับผูเรียนมากขึ้น สามารถทําได

ทั้งในชวงเวลาปกติ และแบบการจัดการสอนในแบบออนไลน รวมถึงปรับปรุงกิจกรรมใหมีความนาสนใจและเหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงชั้น หรือระดับชั้น

ไปเลย เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนมากที่สุด เชนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เนนการเรียนในเรื่องของการฝกฝนการใชสีชนิดตางๆ ก็ควรจัดรูปแบบเนน

ในเร่ืองของการระบายสี เพื่อใหสอดคลองกับบทเรียน และลดภาระงานของผูเรียนไปในตัว

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

ผลสําเร็จ

96.39 : รอยละ 96.39 ของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและเห็นคุณคาความเปนไทยตามคาเปาหมายที่กําหนด ซึ่งการสะทอนผลไดมาจากการเขารวมกิจกรรม

วันภาษาไทย ไดศึกษาและคนควาหาขอมูลจนเกิดเปนความรักและหวงแหนในภาษาของชาติ ทั้งดานเอกลักษณของตัวอักษรไทย ภาษาถ่ิน และการเขียน

คําขวัญที่สะทอนความงามของภาษาไทย อีกทั้งยังสามารถบอกวิธีการอนุรักษภาษาไทยใหอยูคูชาติไทยได จุดเดนของกิจกรรมครั้งนี้ ผูเรียนไดเรียนรู ศึกษา

คนควาและแสวงหาความรูจากการเขารวมกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติที่เปนประโยชนสามารถบูรณาการกับการเรียนวิชาภาษาไทยไดเปนอยางดี พัฒนาใหผู

เรียนเกิดทักษะดานการสื่อสารภาษาไทยที่ถูกตองและเหมาะสมตามระดับชั้น นําความรูที่ไดรับจากการศึกษาคนควาและพัฒนาทักษะมาสรางสรรคผลงานได

อยางสรางสรรค จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งนี้ จากแบบประเมินผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่กําหนดพบวา ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะดานการ

ส่ือสารอยางตอเน่ือง เน่ืองจากยังมีผูเรียนท่ีสรางสรรคผลงานออกมาไมผานเกณฑท่ีกําหนด ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมครั้งตอ

ไป ควรใหมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติตอไป เน่ืองจากรูปแบบกิจกรรมเปนการสงเสริมการใชภาษาไทยในดานการสื่อสารอยางถูกตองและเหมาะสม

นอกจากน้ีควรใหผูเรียนที่มีผลงานโดดเดนจนไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของแตละระดับชั้นไดนําเสนอผลงานของตนเองใหผูอื่นรับชม หรือนําผลงานของผูเรียน

ออกเผยแพรตอสาธารณชน โดยติดปายนิเทศหรือเผยแพรรูปแบบออนไลน เพื่อเปนการเสริมแรงใหผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนคนอื่น ๆ อยากพัฒนาทักษะ

ของตนเอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 9

สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี สามารถเขารวมการแขงขันในระดับนานาชาติ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา

คาเปาหมาย

93.00 : ผูเรียนมีทักษะในการอานภาษาไทยแตละระดับชั้นสูงขึ้น ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด ผูเรียนมีทักษะในการเขียนภาษาไทยแตละระดับชั้นสูงขึ้น

ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยแตละระดับชั้นสูงขึ้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ผูเรียนมีทักษะในการอานภาษาตาง

ประเทศแตละระดับช้ันสูงขึ้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ผูเรียนมีทักษะในการเขียนภาษาตางประเทศแตละระดับชั้นสูงข้ึน ตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด ผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารภาษาตางประเทศแตละระดับชั้นสูงขึ้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

ผลสําเร็จ

97.95 : ประเมินความสําเร็จในภาพรวม รอยละ 96.39 ของมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย ซึ่งสะทอนผลไดจากการแสดงความคิดเห็นของ

ตนเองผานการนําเสนอผลงานเก่ียวกับเอกลักษณและความโดดเดนของภาษาไทย และสามารถบอกวิธีการใชภาษาไทยใหถูกตอง เพื่อรวมกันอนุรักษภาษาไทย

ใหอยูคูชาติไทยสืบไป รอยละ 97.88 ของผูเรียนมีทักษะในการอานภาษาไทยแตละระดับชั้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการ

อานภาษาไทยจากการจัดกิจกรรมอานรอยแกว อานทํานองเสนาะ และกิจกรรมอานดีมีปญญา ซึ่งสะทอนผลจากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะในการอาน

ภาษาไทยที่เหมาะสมตามระดับช้ัน รอยละ 94.38 ของผูเรียนมีทักษะในการเขียนภาษาไทยแตละระดับชั้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ผูเรียนไดรับการ

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยจากการจัดกิจกรรมเรียงรอยถอยความ สามารถเขียนเรียบเรียงเรื่องราวและใชภาษาไทยอยางถูกตอง ผานการเขียนเลาเรื่องจาก

ภาพและเขียนเรียงความ ซึ่งสะทอนผลจากการเขารวมกิจกรรมเรียงรอยถอยความที่เหมาะสมตามแตละระดับชั้น รอยละ 96.12 ของผูเรียนมีทักษะในการ

ส่ือสารภาษาไทยแตละระดับชั้น ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด ซึ่งสะทอนผลจากการที่ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาไทยจากการเขารวม

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติที่มีความเหมาะสมตามระดับชั้น โดยเนนใหนักเรียนเห็นคุณคาและเอกลักษณความเปนไทยเพื่อตอยอดจิตสํานึกในการใชภาษา

ไทยใหถูกตอง เชน กิจกรรมการคัดไทย การศึกษาเอกลักษณของภาษาไทยดานภาษาถิ่น และความงามของภาษาไทยในการเขียนคําขวัญ นอกจากการยังไดรับ

การพัฒนาทักษะดานการสื่อสารนจากการจัดกิจกรรมพูดดีมีสาระ ผูเรียนไดฝกทักษะการพูดแสดงความรู ความคิดเห็นของตนเองใหผูอื่นรับทราบ พรอมทั้งแลก

เปล่ียนความคิดรวมกัน รอยละ 97.93 ของผูเรียนมีทักษะในการอานภาษาตางประเทศแตละระดับชั้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดซึ่งไดรับการพัฒนาทักษะ
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การอานจากการจัดกิจกรรม The Reader โดยผูเรียนแตละระดับชั้นมีการพัฒนาทักษะการอานภาษาตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ เปนกิจกรรมอยางตอเนื่องใน

การจัดการเรียนการสอนในแตละระดับช้ัน บูรณาการไปกับการรวมกิจกรรมอานดีมีปญญา ซึ่งเปนกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานมากขึ้น รอยละ

95.93 ของผูเรียนมีทักษะการเขียนภาษาตางประเทศเหมาะสมตามระดับชั้น สะทอนผลจากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน The Maker เปนประจํา

สม่ําเสมอในการจัดการเรียนการสอนจากครูผูสอนแตละระดับชั้น ทําใหผูเรียนสามารถถายทอดการสื่อสารผานการเขียนและสรางสรรคเปนผลงานดวยการใชสื่อ

เทคโนโลยี รอยละ 96.23 ของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศแตละระดับชั้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด สะทอนผลจากการเขารวม

กิจกรรม ASCS International Day กิจกรรม และกิจกรรม Pitch ซึ่งเปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการสื่อสารของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม

ระดับช้ัน รอยละ 96.65 ของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร สะทอนผลจากการจัดกิจกรรม The Maker ที่ผูเรียนไดรับการพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาตางประเทศนํามาออกแบบผลิตเปนผลงานคลิปวิดีโอตามความสนใจของแตละคน รอยละ 96.50 ของผูเรียนมีความสามารถในการ

สารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม สะทอนผลจากการรวม

กิจกรรม The Maker โดยเปนการผลิตสื่อเทคโนโลยีที่ไดจากการรวมกิจกรรม ไดรูจักการทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รอยละ 93.95 ของผูเรียนความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง อยางรอบคอบ โดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ สะทอนผลจากการรวมกิจกรรมพูดดีมีสาระที่สามารถวิเคราะหความนาเชื่อถือ แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดูได พูดนํา

เสนอความรู ความคิดเห็น สื่อความหมายไดถูกตองและเหมาะสม รอยละ 97.14 ของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะทอนผลจากการจัด

กิจกรรมพูดดีมีสาระ ผูเรียนไดฝกทักษะการวิเคราะห คิดแยกแยะเหตุผลจากเรื่องท่ีฟงและดู จากนั้นรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันไดอยาง

เหมาะสมตามเหตุผล จุดเดนของโครงการ จากผลการประเมินโครงการผูเรียนแตละระดับชั้นไดพัฒนาทักษะการอาน เขียน และการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางถูกตอง แมจะเกิดวิกฤตในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 แตผูเรียนก็ยังไดรับการพัฒนาทักษะอยางตอเนื่องจากการปรับ

รูปแบบกิจกรรมเปนรูปแบบออนไลนเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ ผูเรียนไดศึกษาคนควาและแสวงหาความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนและประโยชนตอ

ตนเอง พัฒนาระบบการคิดวิเคราะห คิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ จากนั้นสามารถถายทอดความ

รู ความคิดเห็นของตนเองผานการอภิปรายแลกเปลี่ยนไดอยางมีเหตุผล สามารถสรางและผลิตผลงานที่เกิดจากการศึกษาคนควาโดยการใชสื่อเทคโนโลยีเขามามี

สวนรวม ทําใหเรียนรูและฝกฝนตนเองใหมีคุณธรรมในดานการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อรูเทาทันและนําไปตอยอดในชีวิตประจําวันตอไป จุดที่ควรพัฒนาของ

โครงการ จากแบบประเมินผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดพบวา ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะดานการอาน เขียน และสื่อสารอยางตอเนื่อง เนื่องจาก

ยังมีผูเรียนที่สรางสรรคผลงานออกมาไมผานเกณฑท่ีกําหนด และผลงานของผูเรียนบางคนสามารถพัฒนาตอยอดใหอยูในเกณฑระดับดียิ่งข้ึนไปได และดวย

สถานการณการแพรระบาดของโรคในสังคม ณ ขณะน้ี จึงทําใหการพัฒนาทักษะของผูเรียนบางคนไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

จากผลการประเมินและขอสรุปของการประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาตางประเทศควรใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการอาน เขียน และ

การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอไป เน่ืองจากรูปแบบกิจกรรมเปนการสงเสริมการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม นอกจากนี้ควรใหผูเรียนที่มีผลงานโดดเดนจนไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของแตละระดับชั้นไดนําเสนอผลงานของตนเองใหผูอื่นรับชม หรือนําผลงาน

ของผูเรียนออกเผยแพรตอสาธารณชน โดยติดปายนิเทศหรือเผยแพรรูปแบบออนไลน เพื่อเปนการเสริมแรงใหผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนคนอื่น ๆ อยาก

พัฒนาทักษะของตนเอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โครงการสงเสริมศักยภาพดานการคิดคํานวณ

คาเปาหมาย

93.00 : ผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

ผลสําเร็จ

93.70 : รอยละ 93.71 ของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีความมุง

ม่ันพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการคิดคํานวณ โดยเนนคุณภาพผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห

ปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบและถี่ถวน ชวยใหคาดการณ วางแผนตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยาง

มีประสิทธิภาพ แตเนื่องจากสถานการณปจจุบันที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหการจัดการเรียนรูของครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีใหสอดคลองกับ

สถานการณ ทําใหเกิดการจัดการเรียนรูผานระบบออนไลน ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีทักษะใน

การคิดคํานวณจึงไดสงเสริมการเรียนรูผานทางกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรมแบบออนไลนประกอบดวย กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรม Game 24 กิจกรรม

Tangram กิจกรรม Math Challenge โดยกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ผูเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นไดรวมกิจกรรมผานทางออนไลนโดยที่สอดแทรกเขาไปใน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพื่อประเมินความสามารถคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นและเปนการฝกฝน สงเสริมพัฒนาศักยภาพใหผูเรียน

ทุกคนและผูเรียนที่มีความสนใจดานการคิดคํานวณใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น สรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และสรุปการประเมิน

ความสําเร็จการจัดกิจกรรมในภาพรวมดังนี้ 1.ผูเรียนมีทักษะการคิดคํานวณ รูจักวิเคราะหและแกปญหาทางคณิตศาสตร ไดถูกตองตามเกณฑของแตละระดับชั้น

2.ผูเรียนมีวิธีการคิดคํานวณและสามารถนําไปใชในการคํานวณในเรื่องนั้น ๆ ได อีกทั้งผูเรียนยังสามารถตัดสินใจแกปญหา โดยใชเหตุผลประกอบไดอยางเหมาะ

สม ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหผูเรียนมีความสามารถคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น 3.ผูเรียนมีวิธีการคิดคํานวณและสามารถนําไปใชในการคํานวณในเรื่องนั้น ๆได

อีกทั้งผูเรียนยังสามารถตัดสินใจแกปญหา โดยใชเหตุผลประกอบไดอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหผูเรียนมีความสามารถคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น

4.ผูเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกโจทยปญหา สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณ วางแผนการแกปญหา ตัดสินใจ และแก

ปญหาตามหลักการของคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เห็นความสําคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจํา

วัน รวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้น จากการฝกฝนทักษะทางคณิตศาสตรซึ่งเปนขั้นนําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียน

เกิดความกระตือรือรนและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรมากขึ้น จุดเดนของโครงการ ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับ

ช้ัน สามารถสะทอนใหเห็นวาผูเรียนมีทักษะการคิดคํานวณรูจักวิเคราะหและแกปญหาทางคณิตศาสตร ไดฝกการคิดเลขเร็วและคนควาหาวิธีการคิดเลขเร็วในรูป

แบบตาง ๆ เพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง รวดเร็ว และแมนยํา ผูเรียนมีความรูในการคิดคํานวณมาใชในคิดคํานวณไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับชั้น ผู

เรียนสามารถวางแผน และเสนอวิธีคิดแกปญหาที่นําไปสูการแกปญหาที่มีประสิทธิผล อีกทั้งผูเรียนยังมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษาไดกําหนดไว การทํากิจกรรมยังสงผลใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอีกดวย และผูเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนาทักษะดานการ

คิดคํานวณ และไดรับการฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา การหาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หาร และการบวก ลบ คูณ หารระคน อยางสมํ่าเสมอ จาก

กิจกรรมการจัดการเรียนรูออนไลนที่ครูผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิด และสามารถปฏิบัติไดจริงจากการตรวจสอบความเขาใจจากแบบฝกหัดที่

ผูเรียนสงมาใหครูผูสอนตรวจสอบ และสังเกตการแกไขจากขอผิดพลาดที่ผูเรียนปฏิบัติ จุดที่ควรพัฒนา จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพบวา ควรพัฒนาผู

เรียนใหมีความคิดสรางสรรคจากการฝกคิดเลขเร็ว ควรมีการฝกใหผูเรียนกลาตัดสินใจและกลาตอบที่มากขึ้น ควรฝกใหผูเรียนมีการตัดสินใจและการใหเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจดวยตนเองเพ่ิมมากขึ้น และควรที่จะเพิ่มเติมแนะนําวิธีการคํานวณที่ละเอียดกวานี้ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหเหมาะสมกับวัยของผู

เรียนและควรยกระดับการวิเคราะหโจทยปญหาใหมากขึ้น เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถแกโจทยปญหามากยิ่งขึ้น ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรใหมีการจัด

กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็วตอไป เนื่องจากกิจกรรมน้ีสงผลดีตอทักษะและกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียน และหากสถานการณกลับเขาสู

สภาวะปกติ ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น แตถาหากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ยังไมดีขึ้น คุณครู

ควรจัดทําแบบฝกคิดเลขเร็วใหแกนักเรียนเพื่อฝกฝนและใชเครื่องมือในการทําแบบทดสอบที่เหมือนกัน อาจจะเพิ่มจํานวนนักเรียนที่ผานเขารอบใหมีจํานวนที่

มากขึ้น ควรสงเสริมใหผูเรียนรูจักใหเหตุผลและตัดสินใจดวยตนเอง โดยอาจสงใหผูเรียนแขงขันภายนอกโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนไดฝกการตัดสินใจและการให

เหตุผลมากขึ้น อยากใหเพ่ิมเติมแนะนําวิธีการคํานวณที่ละเอียดและใหมีการตอบคําถามมากกวานี้ และกอนที่จะมีการแขงขันควรมีการซอมกอน และขอใหมี

กิจกรรมน้ีตอไป เปนกิจกรรมที่ควรสงเสริม เพราะมีประโยชนตอนักเรียนและนักเรียนเองก็ไดรับความรูทางคณิตศาสตรมากมาย ทั้งยังนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ไดอีกดวย และในการแขงขันไมควรทําในแบบทดสอบควรขึ้นหนาจอสไลดขอละไมเกิน 1 นาที เปนตน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการ ASCS Sci-Tech

คาเปาหมาย

83.00 : ผูเรียนสามารถสามารถรวบรวมความรูไดทั้งตนเอง และการทํางานเปนทีม

ผลสําเร็จ

93.75 : ผูเรียนรอยละ 93.75 สามารถรวบรวมความรูไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาที่หลากหลายและเปนระบบ

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถนําความรูที่ไดฝกทักษะการมาสรางสรรคผลงานได และมีการวางแผน การทํางานเปนทีม

สามารถรวบรวมความรูไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาที่หลากหลายและเปนระบบโดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถนําความรูที่ไดฝกทักษะการมาสรางสรรคผลงานได และมีการวางแผน การทํางานเปนทีม ไดรูจักคิดเปน ยอมรับความ

คิดเห็นที่แตกตางไปจากตนเองได สามารถจําแนกแยกแยะขอมูลใดขอมูลจริง ขอมูลเท็จ ใหเหตุผลในการตัดสินใจอยางรอบคอบ จับประเด็นเชื่อมโยงความ

สัมพันธ ตัดสินใจรูจักการหาแนวทางแกปญหาดวยการคนหาความรูจากขอมูลที่ไดรับไดอยางถูกตองและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได จุดเดน

ของโครงการ ผูเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการใชเครื่องมือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดเวลาในการทํางาน และ

มีช้ินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพรไดอยางรวดเร็ว ผูเรียนสามารถเขียนโปรแกรมดวยบล็อกคําสั่งได ซึ่งทําใหนักเรียนแสดงพรสรรคดานความคิด ความ

สามารถ ออกมาอยางสรางสรรค พัฒนาเปนโปรแกรมเมอรในอนาคต ผูเรียนเกิดทักษะ การคิด วิเคราะห แกไขปญหาตาง ๆ ในการเขียน Code และพัฒนา

ตนเองโดยนําภาษา Code มีความทาทาย ใหนักเรียนอยากคิดแกปญหา จนไดผลลัพธดวยตนเอง และนําทักษะที่เกิดจากการฝกฝนมาพัฒนาสรางสรรคเปนผล
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งานได ผูเรียนเกิดแนวคิดหลังจากไดรับการแบงปน กลาแสดงออก รูจักคิดเปนเรียนรูเปน สามารถจําแนก ใหเหตุผล จับประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ ตัดสินใจ

และแกปญหาตาง ๆ เฉพาะหนาจากขอมูลท่ีไดรับไดอยางถูกตองและการนําความรูไปปรับประยุกตใชกับสถานการณตางๆอยางเหมาะสม จุดที่ควรพัฒนา การ

อบรมเชิงปฏิบัติการควรเปนกิจกรรมที่เปน Onsite เพราะจะไดมีการดูแลแนะนํานักเรียนอยางใกลชิด ถามีการจัดการเรียนการสอนปกติควรใหนักเรียนได

ทํางานเปนทีม เพ่ือเรียนรูการอยูรวมกัน มีการวางแผนการทํางานรวมกัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ไดรับมอบหมาย ถามี

การจัดการเรียนการสอนปกติ ควรใหนักเรียนไดฝกการเขียน Code รวมกับหุนยนตเพื่อใหเห็นผลลัพธที่ชัดเจนขึ้น และกระตุนความสนใจของผูเรียนเพิ่มมากขึ้น

ถามีการจัดการเรียนการสอนปกติควรนําไปเผยแพรความรูใหกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ ดวยกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจนในการแบงปนผานชองทางคลิปวีดิโอ ขอ

เสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากผลการประเมินและขอสรุปการประชุมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรเพิ่มระยะเวลาในการประชาสัมพันธ

และใหเวลาฝกซอม ใหมากกวานี้เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับผูเรียนที่สนใจไดเขารวมในการแขงขันและเตรียมการมากยิ่งขึ้น ควรจัดการอบรมแบบ Onsite

อยางตอเน่ือง และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ ดวย ควรเพิ่มตัวอยางท่ีหลากหลายเพื่อเปนประสบการณของนักเรียน และนําไปตอยอดไดหลาก

หลายมากยิ่งขึ้น ควรเพ่ิมหัวขอที่ความหลากหลายในการจัดทําคลิปวีดีโอ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการ ASCS Competition กิจกรรม Kbot นานาชาติ

คาเปาหมาย

83.00 : ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรค ส่ิงใหมๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

ผลสําเร็จ

98.34 : ประเมินความสําเร็จในภาพรวมคิดเปนรอยละ 98.34 ของผูเรียนทั้ง 3 คน จากการสังเกตและสอบถามผูเรียนนักเรียนสามารถรวมกันสรางนวัตกรรม

จากส่ิงที่ใกลตัวจนไดรับรางวัลจากการแขงขันระดับนานาชาติ รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award ซึ่งมีเพียง 11 ทีมเทานั้นที่ไดรับรางวัลนี้ จากจํานวนทีมที่เขารวม

แขงขันมากกวา 300 ทีม มากกวา 30 ประเทศ ในการแขงขันหุนยนตระดับนานาชาติ IYRC online 2021 หัวขอ Robot, Be my Friend!

(https://www.iyrc.org/) ระหวางวันที่ 6-8 สิงหาคม 2564 ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) จุดเดนของกิจกรรม ผูเรียนไดคิดสราง

นวัตกรรมจาก Theme Robot be my friend สามารถสะทอนกระบวนการคิดพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนํา

นวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทํางานน้ันไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ซึ่งการนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวมาใช

ในรูปแบบใหม ทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ การทําในสิ่งท่ีแตกตางจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงตาง (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให

กลายมาเปนโอกาส ( Opportunity) และถายทอดไปสูแนวความคิดใหมที่ทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม จุดที่ควรพัฒนา จากแบบสังเกตพฤติกรรม

ของผูเรียนพบวา ควรสงเสริมดานการคิดแบบมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยสรางสถานการณใหนักเรียนกําหนดเนื้อหา แสวงหาความรู

ดวยการใชส่ือเทคโนโลยี สงเสริมใหนักเรียนรูกวางใหมากยิ่งขึ้น เพราะระบบการแขงขัน มีความทาทายของหัวขอที่แตกตางกันในแตละปการศึกษา และระยะ

เวลาของการแขงขันระหวางการประกาศรับสมัครและวันแขงขัน คอนขางใกลกัน ทุกๆ ปการศึกษา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การปรับหลักสูตรในรายวิชา

วิทยาการคํานวณ เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนทุกๆ คน กอนการตัดสินคัดเลือกตัวแทนในแตละปการศึกษา จะสามารถพัฒนาศักยภาพทั้งของผูเรียนทุก

คนและศักยภาพความโดดเดนของผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดเปนอยางดี

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 10

สงเสริมผูเรียนใหเปนผูนํา มีทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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โครงการ

1. โครงการ ธ ธรรมนําชีวิี กิจกรรม Drug free

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนมีความเปนผูนํา ทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

95.75 : ผูเรียนมีความเปนผูนํา ทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สําหรับการจัดกิจกรรม Drug Free ในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจาก

คุณครูในฝายกิจการนักเรียน คุณครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษาที่ชวยเช็คใบงานนักเรียนในแตละระดับชั้นที่สงใบงานมารวมในกิจกรรมทั้ง

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นไดมีการใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมโดยไดรับความรูจากคลิปวิดีโอที่บอก

เลาถึงประวัติความเปนมา และโทษของยาเสพติด มีใบงานใหนักเรียนเขารวมทําโดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ซึ่งทําใหผู

เรียนไดรับความรูและไดมีสวนรวมกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น ซึ่งจากกิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความรู และทักษะชีวิตสามารถนําไปใชในชีวิต

ประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม จุดเดนของกิจกรรมครั้งนี้ ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น โดยสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไป

ใชในชีวิตประจําวันได สงผลใหผูเรียนเติบโตอยางมีคุณภาพ จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งนี้ ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในดานตางๆ ที่

นอกเหนือจากส่ิงที่ครูมอบให เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความสามารถในทุกๆดานที่ดีดีขึ้นและเปนไปตามเกณฑความเหมาะสมของแตละระดับชั้น ขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมคร้ังตอไป ควรใหมีการจัดกิจกรรม Drug Free ตอไป เนื่องจากกิจกรรมนี้สงผลดีตอการพัฒนาทักษะความรูความ

สามารถของผูเรียน นอกจากนี้ครูผูรับผิดชอบควรจัดใหมีการเขารวมกิจกรรมที่หลากหลาย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการสภานักเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : มีความเปนผูนํา ทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ผลสําเร็จ

96.06 : ผูเรียนมีความเปนผูนํามีทักษะชีวิตสามารถนําการเรียนรูจากกิจกรรมพี่รับนอง พี่สอนนอง สงพี่อําลานอง และกิจกรรมสานสัมพันธ ฉันท พี่นอง ซึ่งในป

การศึกษาน้ี เปนการเรียนในรูปแบบออนไลน โดยนักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถฝกความเปนผูนํา สามารถปรับตัวตามสถานการณ โดยการไดลงมือปฏิบัติจริง

ตามกิจกรรมที่กําหนด เชน ฝกการวางแผนการทํางาน จัดตารางเวเลาของตนเองในการเขารวมประชุมรวมกับผูอื่น เรียนรูที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคล

อ่ืน กลาที่จะเสนอความคิดเห็นสรางสรรค ผูเรียนสามารถรวมกิจกรรมและอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุขรวมกันกับพี่ และนอง รวมถึงคุณครูที่คอยใหคํา

ปรึกษา และใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี มีทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สนุกสนานกับการรวมกิจกรรม จุดเดนของ

โครงการคร้ังน้ี โครงการนี้มุงประสงคใหนักเรียน ไดฝก ความเปนผูนํา ทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและแสดงออกอยางเหมาะสมใน

แตละชวงวัย แมในสถานการณที่ไมสามารถจัดกิจกรรมภายใตโครงการไดตามที่ระบุไว ทางโรงเรียนไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมในรูปแบบออนไลนเพื่อความเหมาะ

สมในสถานการณ ทักษะผูเรียนมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมที่ทางสภานักเรียนไดจัดเปนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธที่ดีระหวาง เพื่อน พี่ นองรวมสถาบัน รวมถึง

คุณครู แมจะอยูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ผูเรียนยังคงไดรับความรูและมีทักษะชีวิตที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง โดย

ผานกิจกรรมการเรียนรูในแตละกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการ Sports for Unity กิจกรรม Fit&Firm

คาเปาหมาย

93.00 : ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ

ผลสําเร็จ

95.70 : ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ จุดเดนของกิจกรรมครั้งนี้ จากสถานการณโรคระบาดโควิด – 19 ผูเรียนไมสามารถ
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ที่จะปฏิบัติ กิจกรรม Sport Hour ที่โรงเรียนได ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ตามตัวชี้วัดใน

แตระดับชั้น ใหผูเรียนดูแลสุขภาพของตนเองโดยผูเรียนแตระดับชั้นไดมีการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ ผานคลิปวีดีโอ และใหฝกเปนประจําอยางตอเนื่อง

สม่ําเสมอก็จะเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูเรียนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งนี้ ควรปรับรูปแบบการติดตามที่

ชัดเจนมากขึ้น เชน การทําตารางจัดกิจกรรมที่นาสนใจ เน่ืองจากผูเขารวมกิจกรรมยังใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมนอย ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมคร้ังตอไป 1.จัดกิจกรรมที่หลากหลาย และนาสนใจ เพื่อใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 2.ประสานงานจากคุณครูหมวด

สุขศึกษาและพลศึกษา หรือขอความรวมมือจากอนามัยโรงเรียนหรือครูพยาบาล ในการจัดกิจกรรมใหนาสนใจ เพื่อสรางแรงจูงใจ ในการเขารวมกิจกรรม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการ Perfect Youth กิจกรรม Kids Talent

คาเปาหมาย

93.00 : ผูเรียนรักษาสุขภาพจิต อารมณ สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

ผลสําเร็จ

94.60 : ผูเรียนสามารถรักษาสุขภาพจิต อารมณ สังคมและแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สําหรับกิจกรรม Kids Talent ปการศึกษา 2564 จัดขึ้นใน

รูปแบบ Online เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข มีทักษะการทํางานรวมกัน รูจักยอมรับฟงความคิด

เห็นของผูอ่ืน กลาแสดงออกอยางเหมาะสมภายใตคําแนะนําของโคชที่ปรึกษา ยอมรับผลการตัดสินและรวมยินดีกับผูชนะ และยอมรับคําแนะนําเพื่อนําไป

ปรับปรุงการแสดงของตนในครั้งตอไป จุดเดนของกิจกรรมครั้งนี้ เปนกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพความสามารถของผูเรียนดานตาง ๆ นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความมั่นใจกลาแสดงออก และสามารถตัดสินใจแกไขสถานการณเฉพาะหนาได รักษา

อารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรม Kids Talent ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมแสดงศักยภาพที่หลากหลายนอกเหนือ

จากการรอง เตน เลนดนตรี เพ่ือใหผูที่มีความสามารถดานตางๆมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงานกิจกรรมครั้งตอไป ควร

เปดโอกาสใหนักเรียนทุกระดับช้ันไดเขารวมการประกวดกิจกรรม Kids Talent

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โครงการ Tell the world of God's Love กิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนและผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 95 ไดรูจักการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูที่ประสบปญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีและเด็กไดอยาง

เหมาะสม ผูเรียนรอยละ 95 มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณของโรงเรียนในเรื่องความรัก และการรับใช ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่

โรงเรียนกําหนด

ผลสําเร็จ

96.18 : ผูเรียนไดถายทอดในเรื่องรูจักการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูที่ประสบปญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีและเด็กไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิด

จิตสํานึกที่ดี และนําคุณธรรมที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางถูกตอง โดยรวมทําปายและโปสเตอรและใบงานในหัวขอเรื่อง? “ ยุติความรุนแรงตอสตรี

และเด็ก ” ไปเผยแพรในหองเรียน Seesaw ของนักเรียนแตละระดับชั้น ผูเรียนรอยละ 96.18 รูจักการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูที่ประสบปญหาเรื่องความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีและ เด็กไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิดจิตสํานึกที่ดี และนําคุณธรรมที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางถูกตอง ผูเรียนรอยละ 95.45 มี

ความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณของโรงเรียนในเรื่องความรัก และการรับใช ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่โรงเรียนกําหนด จุดเดนของแผน

งาน/โครงการ/กิจกรรมครงั้นี้ ผูเรียนไดถายทอดการรูจักการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูที่ประสบปญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีและเด็กไดอยาง

เหมาะสม ทําใหเกิดจิตสํานึกที่ดี และนําคุณธรรมที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางถูกตอง พรอมทั้งมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ

ของโรงเรียนในเรื่องความรัก และการรับใช ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่โรงเรียนกําหนด จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ ถามีการ

จัดการเรียนการสอนปกติควรแนะนําการปองกัน แกไข และรูจักชวยเหลือผูที่ประสบปญหาในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้น การแสดงความคิดเห็น และจัดกิจกรรม

อยางตอเน่ือง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป - ในครั้งตอไป ในการจัดทําปายรณรงคของนักเรียน ควรมีตัวอยางในการจัดทํา
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เพ่ือเปนแนวทางในการนําเสนอ - ในชวงทายคลิป คุณครูควรสรุปเนื้อหา ใหนักเรียนไดทบทวนอีกครั้งเรื่องการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูประสบปญหาเรื่อง

ความรุนแรง เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี และนําความรูที่ไดรับไปตอยอดในชีวิตประจําวันในครั้งตอไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 206

วิชา
จํานวนนักเรียน

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร - 36.83 53.90 48.63 47.72 -0.91 -1.87 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร - 34.31 52.72 53.92 42.50 -11.42 -21.18 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย - 50.38 69.27 74.76 65.28 -9.48 -12.68 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
- 39.22 77.43 83.57 76.07 -7.50 -8.97 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ตามประกาศกระทรวงศึกษา ใหนักเรียนสอบตามความสมัครใจ
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2.1.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 185 177 95.68 171 171 100.00 237 219 92.41 238 218 91.60 186 133 71.51 206 151 73.30

คณิตศาสตร 185 184 99.46 171 168 98.25 237 234 98.73 238 224 94.12 186 144 77.42 206 123 59.71

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
185 176 95.14 171 164 95.91 237 225 94.94 238 201 84.45 186 119 63.98 206 153 74.27

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

185 172 92.97 171 168 98.25 237 237 100.00 238 216 90.76 186 182 97.85 206 200 97.09

ประวัติศาสตร 185 174 94.05 171 169 98.83 237 237 100.00 238 190 79.83 186 158 84.95 206 206 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
185 185 100.00 171 171 100.00 237 236 99.58 238 230 96.64 186 186 100.00 206 199 96.60

ศิลปะ 185 185 100.00 171 170 99.42 237 234 98.73 238 219 92.02 186 165 88.71 206 178 86.41

การงานอาชีพ 185 185 100.00 171 168 98.25 237 236 99.58 238 236 99.16 186 166 89.25 206 181 87.86

ภาษาตาง

ประเทศ
185 183 98.92 171 167 97.66 237 220 92.83 238 218 91.60 186 150 80.65 206 160 77.67

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร
185 182 98.38 171 169 98.83 237 211 89.03 238 147 61.76 186 85 45.70 206 127 61.65

ภาษาจีน 185 176 95.14 171 167 97.66 237 212 89.45 238 167 70.17 186 140 75.27 206 139 67.48
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2.1.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 237

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดานภาษา

ไทย (Thai Language)
- 56.14 - - - - - -

ดานคํานวณ (Numeracy) / ดาน

คณิตศาสตร (Mathematics)
- 49.44 - - - - - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบบของไวรัส Covid 19 โรงเรียนจึงไมไดจัดการทดสอบ

2.1.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 185

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเร่ือง - 72.79 - - - - - -

อานออกเสียง - 69.95 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบบของไวรัส Covid 19 โรงเรียนจึงไมไดจัดการทดสอบ
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2.1.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 206

วิชา
จํานวนนักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.1.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 185 - - - - - - - - -

ป.2 171 - - - - - - - - -

ป.3 237 - - - - - - - - -

ป.4 238 - - - - - - - - -

ป.5 186 - - - - - - - - -

ป.6 206 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

ระบบ SMART ASCS โดยใชระบบบริหาร

แบบมีสวนรวม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กิจกรรม Robot นานาชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2563

หน่ึงนวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน ระบบ SMART ASCS ระบบบริหารแบบมีสวนรวม
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2564

รรางวัลชนะเลิศ Gold Award นวัตกรรม the ASC BUDDY BOT หัวขอ

Robot, Be my Friend!
นักเรียน นานาชาติ

International Youth Robot

Competition (IYRC)
2564

รางวัลเหรียญทอง Gold Award จากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมป กนานาชาติ

รอบ Heat Round (แบบออนไลน)
นักเรียน นานาชาติ

การแขงขัน 2021 WMI Thailand Prelimi-

nary Round
2564

รางวัลโลประทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล "เพชร

แหงแผนดิน" ครั้งที่ 1 -โลรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศ

ชาติ ประจําป 2565

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2565

โลรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ป2565 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2565

รางวัล Grand award จากทีม Robot X (Nursing robot) การแขงขัน online

จากสถานการณ Co-vid รายการ Robot Creation (Junior) Theme Robot

Help US ผลการแขงขันระดับนานาชาติ

นักเรียน นานาชาติ

International Youth Robot

Competition 2020 สาธารณรัฐเกาหลี

ระหวางวันที่ 5-6 กันยายน 2563

2563

รางวัล Gold award จากทีม Au-tomatic Laundry Separator การแขงขัน

online จากสถานการณ Co-vid รายการ Ro-bot Creation (Junior) Theme

Robot Help US ผลการแขงขันระดับนานาชาติ

นักเรียน นานาชาติ

International Youth Robot

Competition 2020 สาธารณรัฐเกาหลี

ระหวางวันที่ 5-6 กันยายน 2563

2563

First Honor K*bot Asia 2019: The Belt and Road ประเภท Open

Category : Creative Build Competition : offsite
นักเรียน นานาชาติ

K*BOT ASIA 2019 ณ ศูนยการเรียนรู โน

อาห อารค (Noah’s Ark Hong Kong) เขต

บริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

2562

Second Honor K*bot Asia 2019 : The Belt and Road ประเภท Open

Category : Creative Build Competition : offsite
นักเรียน นานาชาติ

K*BOT ASIA 2019 ณ ศูนยการเรียนรู โน

อาห อารค (Noah’s Ark Hong Kong) เขต

บริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

2562

Page 32 of 69



ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

ON-SITE MAKER CHALLENGE: Precision Ball Launch นักเรียน นานาชาติ

K*BOT ASIA 2019 ณ ศูนยการเรียนรู โน

อาห อารค (Noah’s Ark Hong Kong) เขต

บริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

2562

แขงขัน Creative Design (Junior Creative) นักเรียน นานาชาติ

International Youth Robot

Competition (IYRC) สถานที่แขงขัน

Daejeon Convention Center (DCC)

Daejeon, South Korea

2562

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

แหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะ

การสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,223

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 93.00 1,169 95.58 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,197

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,163

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,176

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,138

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 94.00 1,182 96.65 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,159

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,177

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,209

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 83.00 1,174 95.99 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน

เปนทีม
√ - 1,146

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 1,202

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 95.00 1,209 98.86 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √ - 1,209

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 1,208

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 82.00 1,223 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,223

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 95.00 1,180 96.48 ยอดเยี่ยม

Page 35 of 69



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,168

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางาน

หรืองานอาชีพ
√ - 1,192

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 96.00 1,179 96.40 ยอดเยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 1,178

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,179

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 95.00 1,175 96.08 ยอดเยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,171

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 1,178

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 94.00 1,180 96.48 ยอดเยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,180

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 93.00 1,179 96.40 ยอดเยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,181

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 1,176

สรุปผลการประเมิน 96.89 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จุดเนน พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรูและสมรรถนะระดับสากล พรอมเปนพลโลก

                   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ยังคงรักษาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World
Citizen) เปนเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ลํ้าหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค วิสัยทัศนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนโรงเรียน
คาทอลิกระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกลสูสังคมโลก กําหนดกลยุทธที่ 7 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามคุณคาพระวรสารและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธที่ 8 ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนภูมิใจในความเปนไทย รวมอนุรักษวัฒนธรรม
และสืบสานประเพณีไทย กลยุทธที่ 9 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี สามารถเขารวมการแขงขันในระดับนานาชาติ กลยุทธที่ 10 สง
เสริมผูเรียนใหเปนผูนํา มีทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข กลยุทธที่ 11 สงเสริมผูเรียนใหรวมรับผิดชอบตอสังคมในการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม ดําเนินการพัฒนาสอดคลองตามมาตรฐานการการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561

                   ในปการศึกษา 2564 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผานกระบวนการในรูปแบบการใชเทคโนโลยี นักเรียนสงผลงานดวยรูปแบบที่หลากหลาย
นักเรียนไดรับการประเมินผลเพื่อการเรียนรู   (Assessment For Learning) เพื่อเขาใจและปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน ครูนําผลไปปรับกระบวนการ
เรียนรูใหเหมาะสม การประเมินผลคือการเรียนรู (Assessment As Learning)   เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูไดดวยตนเองอยางอิสระ เปนวิธีการเรียนรูแบบ
กํากับตนเองของผูเรียน นักเรียนสามารถศึกษาคลิปวีดีโอแตละวิชาแตละครั้งไดตามความตองการหรือตองการทบทวนบทเรียน และแมนักเรียนจะติดเชื้อ
ไวรัส การเรียนรูของผูเรียนก็ดําเนินการตอไปไดดวยตนเอง (สงเสริมการเรียนรูแบบกํากับหรือนําตนเอง) 
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การประเมินผลของการเรียนรู (Assessment Of Learning) ครูตรวจสอบการบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน (แตละบุคคล) ครูจึง
บรรลุผลการเรียนรู ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแตละปการศึกษากําหนดคาเปาหมายสถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังน้ี

              กําหนดคาเปาหมายรอยละ 93 ของผูเรียนมีทักษะในการอานภาษาไทยแตละระดับชั้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  การพัฒนาคุณภาพผู
เรียนดานการอาน จากกิจกรรมอานรอยแกว เปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการอานออกเสียงใหถูกตองตรงตามหลักการอานภาษาไทย สงเสริมใหผู
เรียนมีนิสัยรักการอาน โดยผูเรียนจะไดฝกทักษะการอานจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน Online มีการกําหนดระยะเวลาในการฝก
ปฏิบัติและประเมินผลตามเกณฑของแตละระดับชั้น ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 99.10  ในสวนของผูเรียนรอยละ 0.90 พบทักษะดานการอานออก
เสียงตามอักขรวิธี เกิดความประหมาระหวางการอานออกเสียงบทรอยแกว ทําใหอานออกเสียงไมชัดเจน อานเพ่ิมคําหรือขามคําและอานติดขัด ทางสถาน
ศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของระดับ อางอิงจากการสอนเสริมใหแกนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาความรูภาษาไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใหนักเรียนที่มีทักษะในดานการอานออกเสียงไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไดรับการฝกฝน พัฒนาทักษะจนมี
ผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

                    กิจกรรมอานทํานองเสนาะ เปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการอานบทรอยกรองในถูกตองตามอักขรวิธี อานออกเสียงใหถูกตองตรงตาม
ฉันทลักษณของบทประพันธ ซ่ึงผูเรียนจะสามารถถายทอดบทรอยกรองหรือบทประพันธตาง ๆ ใหมีความไพเราะและไดอรรถรสในการฟง โดยผูเรียนจะ
ไดฝกทักษะการอานจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนการสงเสริมความสามารถของผูเรียนในการถายทอดอารมณความรูสึก ความ
ไพเราะผานทวงทํานอง และนําความรูและขอคิดที่ไดรับจากคุณคาของบทประพันธไปปรับใช   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 96.60 ในสวนของผูเรียน
รอยละ 3.40 พบทักษะดานการอานออกเสียงบทรอยกรองยังไมถูกตอง โดยเฉพาะการเวนวรรคตอนของบทประพันธ รวมไปถึงการถายทอดอารมณที่ยัง
ส่ือสารไดไมชัดเจน ทางสถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของระดับ อางอิงจากการสอนเสริมใหแกนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาความรู
ภาษาไทย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใหนักเรียนที่มีทักษะในดานการอานทํานองเสนาะไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ไดรับการฝกฝน พัฒนาทักษะทั้งในดานของกลวิธีในการอาน ตลอดจนการถายทอดอารมณความรูสึกของบทประพันธ จนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผาน
เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

             กิจกรรมอานดีมีปญญา เปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานการอานและการคิด โดยใหผูเรียนเลือกอานหนังสือจากสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลาก
หลาย จากน้ันเขียนสรุปความรูที่ไดรับ พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อาน เปนการสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจแกปญหาใน
การดําเนินชีวิตและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 97.93 ในสวนของผูเรียน รอยละ 2.07 พบทักษะดานการอานจับใจ
ความ การวิเคราะหขอมูล เพื่อแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอานควรไดรับการพัฒนาใหมากขึ้น เพื่อนําไปตอยอดในทักษะดานการคิดวิเคราะหในชีวิต
ประจําวัน ทางสถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของระดับ อางอิงจากการสอนเสริมใหแกนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาความรูภาษาไทย
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใหนักเรียนที่มีทักษะในดานการอานจับใจความ ถายทอดความคิดผานการเขียนแสดง
ความคิดเห็นไดรับการพัฒนาจากการฝกอานจับใจความจากส่ือท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหจนทําใหผูเรียนสามารถเขียนถายทอด
แสดงความคิดเห็น สื่อสารใหผูอื่นรับทราบอยางมีเหตุผล จนทําใหมีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

            กิจกรรมยอดนักอาน เปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการอาน ผูเรียนสามารถเลือกอานหนังสือจากสื่อที่หลากหลายภายในหองศูนยวิทยบริการของ
โรงเรียน ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสจากแอปพลิเคชัน ASCS Library eBook เปนการฝกทักษะการอานจับใจความ สรุปความรูที่ได นําความรู
จากการอานมาประยุกตใชตัดสินใจแกปญหาในชีวิตประจําวัน และสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกผูเรียน ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 98.19 ในสวน
ของผูเรียน รอยละ 1.81 พบทักษะดานการอานจับใจความ การวิเคราะหขอมูล เพื่อแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่อานควรไดรับการพัฒนาใหมากขึ้น เพื่อ
นําไปตอยอดในทักษะดานการคิดวิเคราะหในชีวิตประจําวัน

           กําหนดคาเปาหมายรอยละ 93 ของผูเรียนมีทักษะในการเขียนภาษาไทยแตละระดับชั้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  การพัฒนาทักษะจาก
การจัดกิจกรรมเรียงรอยถอยความ เปนกิจกรรมมุงเนนกระบวนการเขียนส่ือสารเร่ืองราว เหตุการณ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูเรียนจะไดรับ
การฝกปฏิบัติในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยแบงการเขียนตามระดับชวงชั้น ดังน้ี ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เขียนเลาเรื่องจาก
ภาพ เปนการเขียนโดยใชจินตนาการบอกเลาเรื่องราวที่นาสนใจหรือใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแกผูอาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เขียนเรียง
ความ เปนการเขียนที่ประกอบดวยเน้ือหาสาระและความคิดสรางสรรค มีรูปแบบที่ชัดเจน มีขอคิดที่เปนประโยชน และมีการใชสํานวนภาษาในเขียน
ส่ือสารท่ีสละสลวยสวยงาม ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 94.38 ในสวนของผูเรียน รอยละ 5.62 พบทักษะการเขียนดาน
การจัดลําดับความคิดและการเชื่อมโยงเรื่องราวอยางตอเนื่อง เนื่องจากยังมีผูเรียนที่จัดลําดับความคิดและเชื่อมโยงเรื่องราวในการเขียนไมดีเทาที่ควร ทาง
สถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของระดับ อางอิงจากการสอนเสริมใหแกนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาความรูภาษาไทย ซึ่งเปนสวน
หน่ึงของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใหนักเรียนที่มีทักษะในดานการเขียนสื่อสาร จัดลําดับความคิดและเขียนเชื่อมโยงเรื่องราวในการเขียน
ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาการเขียน ฝกฝนอยางสม่ําเสมอ จนทําใหผูเรียนมีทักษะดานการเขียน สามารถเขียนสื่อสารเรื่องราวไดถูก
ตองตามรูปแบบของงานเขียน และมีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

            กําหนดคาเปาหมายรอยละ 93 ของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยแตละระดับชั้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด โดยพัฒนาทักษะจาก
การจัดกิจกรรมพูดดีมีสาระ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สงเสริมการพูดสื่อสาร สามารถถายทอดความรูและความคิดโนมนาวใจผูฟงใหปฏิบัติตามในเรื่องที่เปน
ประโยชนตอสังคม โดยผูเรียนจะไดฝกทักษะจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยแบงทักษะการพูดสื่อสารตามระดับชวงชั้น ดังน้ี ระดับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 พูดแสดงความคิดเห็น แสดงเหตุผลเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและดู ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 พูดแสดงความคิดเห็น โนมนาวใจผูฟง
ดวยเหตุผลและสอดคลองกับเรื่องที่ฟงและดู ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 97.14 ในสวนของผูเรียน รอยละ 2.86 พบทักษะดานการสื่อสารโดยการ
เลือกสรรคําหรือบทพูดยังใชภาษาไมเหมาะสมเทาที่ควร และนอกจากนี้ ควรหาสื่อที่หลากหลายเพ่ือฝกใหผูเรียนไดมีทักษะการคิดวิเคราะห แยกแยะขอ
เท็จจริง ขอคิดเห็นไดดียิ่งข้ึน ทางสถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของระดับ อางอิงจากการสอนเสริมใหแกนักเรียนในกิจกรรม
พัฒนาความรูภาษาไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใหนักเรียนที่มีทักษะในดานการพูดสื่อสาร เลือกใชถอยคําหรือบท
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พูดแสดงความรู ความคิดเห็นไดไมเหมาะสมเทาที่ควร ไดรับการพัฒนาทักษะอยางสมํ่าเสมอ จนทําใหผูเรียนมีทักษะดานการพูดสื่อสารดีข้ึน และมีผล
สัมฤทธ์ิผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

              กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ เปนกิจกรรมที่เนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการสื่อสาร โดยผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมของแตละระดับชั้น
สามารถสรางสรรคผลงานและถายทอดความรู ความคิดของตนเองผานการพูดส่ือสาร นําเสนอผลงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม ผลการดําเนินงานคิด
เปนรอยละ 95.10 ในสวนของผูเรียน รอยละ 4.90 พบทักษะการสื่อสารในดานการนําเสนอผลงานของนักเรียนยังใชภาษาสื่อสารไดไมดีเทาที่ควร เรียบ
เรียงถอยคําเปนภาษาที่ใชสื่อสารไดไมเหมาะสมตามกระบวนการ ทางสถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของระดับ อางอิงจากการ
สอนเสริมใหแกนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาความรูภาษาไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใหนักเรียนไดฝกฝน พัฒนา
ทักษะการสื่อสาร ถายทอดความรู ความคิดของตนเองผานการเขียนและพูดส่ือสาร สอดแทรกกระบวนการผานการนําเสนองานในการจัดการเรียนการ
สอนจนทําใหผูเรียนมีทักษะดานการสื่อสารดีขึ้น และมีผลสัมฤทธ์ิผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

               จากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนพบวา จากสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนไดจัดการสงเสริมความ
สามารถดานการอาน เขียน และสื่อสาร มีผลการดําเนินงานบรรลุตามคาเปาหมาย ถึงแมวาในปการศึกษาน้ีจะใชในรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลน
ก็ตาม แตสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการสงเสริมคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว โดยประเมินจากภาระงานของผูเรียนที่หลาก
หลาย เชน ใบงานการเขียนเรื่อง คลิปวีดีโอการอานออกเสียง คลิปวิดีโอการพูดส่ือสาร แสดงความรู ความคิดเห็นสวนบุคคล เปนตน รวมถึงหลักฐานการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน ดวยแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.5) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ของกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอาน การเขียน การ
ส่ือสารภาษาไทย  สถานศึกษาไดนําผลการประเมินคุณภาพผูเรียนรายงานใหผูปกครองทราบ ดวยรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 รายงานผลการเรียน
ประจําป รวมถึงการติดตามผูเรียนเปนรายบุคคล โดยติดตอประสานรายงานใหผูปกครองทราบ ผลการดําเนินงานแตละกิจกรรม รายงานตอฝายวิชาการ
คณะกรรมการดําเนินงาน และเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ผานทาง Facebook และ Website ของโรงเรียน เมื่อจบปการศึกษาไดทํารายงานประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา

          กําหนดคาเปาหมายรอยละ 93 ของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ดานการคิดคํานวณระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีความมุงมั่นพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการคิดคํานวณ โดยเนน
คุณภาพผูเรียนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค   คิดอยางมีเหตุผล   เปนระบบ   มีแบบแผน   สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบและ
ถ่ีถวน   ชวยใหคาดการณ   วางแผนตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเน่ืองจาก
สถานการณปจจุบันที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหการจัดการเรียนรูของครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีใหสอดคลองกับสถานการณ ทําให
เกิดการจัดการเรียนรูผานระบบออนไลน ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิด
คํานวณจึงไดสงเสริมการเรียนรูผานทางกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรมรูปแบบออนไลน ประกอบดวย

                    กิจกรรมคิดเลขเร็ว เปนกิจกรรมเพื่อฝกใหผูเรียนมีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารในการคิดคํานวณเลขไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
แมนยํา และกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ใฝรู ใฝเรียนในวิชาคณิตศาสตร สําหรับการจัดกิจกรรมเริ่มตนจากการแตงตั้งผูรับผิดชอบ ประชุม
วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมและ แบงหนาท่ีภายในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแตละระดับชั้น ประชาสัมพันธกิจกรรมใหกับผูเรียนทราบ      ผานทาง
Seesaw และ Microsoft Teams ของหองเรียน ฝกคิดและทําแบบฝกหัดคิดเลขเร็วในชั่วโมงเรียน   อยางนอยอาทิตยละ 2 - 3 ครั้ง ครูผูสอนแจงเกณฑ
การตัดสินกิจกรรมคิดเลขเร็วและมีการคัดเลือกตัดสินผล   การแขงขันผูเรียนตามเกณฑที่กําหนดจากแบบทดสอบของแตละระดับชั้นและหาตัวแทน
นักเรียนแตละหองเรียน เพื่อเขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ สําหรับการแขงขันรอบชิงชนะเลิศจะใชชวงเวลา 15.00-16.00 น. ของวันที่ตามปฏิทินโรงเรียนที่
กําหนดผาน Microsoft Teams แตละระดับชั้น เพื่อหาผูชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมคิดเลขเร็วของแตละระดับชั้น
และสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและเสนอ   แนวทางการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไป ซึ่งผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 93.62  ในสวนของผูเรียนรอยละ
6 พบวาผูเรียนยังขาดทักษะการบวก ลบ คูณ หาร ทําใหไมสามารถคิดเลขเร็วไดถูกตอง แมนยําภายในระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากขาดการฝกฝนอยาง
ตอเน่ืองทางสถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของระดับอางอิงจากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาดานการ
คิดเลขเร็วใหสามารถคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ผานกิจกรรมพัฒนาความรูคณิตศาสตรที่อยูภายใตโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          กิจกรรม Game 24 เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนฝกความคิด สรางกลยุทธ ฝกการตัดสินใจ ฝกการแกปญหา ฝกสมาธิ ฝกการใช
ไหวพริบในการวางแผน ฝกทักษะทางคณิตศาสตร เชน การบวก การลบ    การคูณ การหาร  การวางแผนจัดการแกปญหา  การวางแผนการจัดการที่ดี
ฝกการแกปญหาเฉพาะหนา     โดยนักเรียนจะไดฝก Game 24 สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือฝกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร     เพื่อหา
ผลลัพธหรือคําตอบ จากเลข 1-9 ที่กําหนดใหมา 4 ตัว เพื่อใหไดคําตอบเทากับ 24 ซึ่งมีเกณฑและระดับความยากงายตามระดับของผูเรียน สําหรับการ
จัดกิจกรรมเริ่มตนจากการแตงตั้งผูรับผิดชอบ ประชุมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมและแบงหนาที่ภายในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแตละระดับชั้น
ประชาสัมพันธกิจกรรมใหกับผูเรียนทราบผานทาง Seesaw และ Microsoft Teams ของหองเรียนและฝก Game 24 ในชั่วโมงเรียนอยางนอยอาทิตยละ
1 - 2  ครั้ง โดยใชสื่อผานทาง word wall หรือครูผูสอนสรางสื่อดวยตนเองผาน Keynote , Power points หรือ Application ที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนการ
ฝกฝน จากน้ันครูผูสอนแจงเกณฑการตัดสินกิจกรรม Game 24 และมีการคัดเลือกตัดสินการแขงขันผูเรียนตามเกณฑที่กําหนดจากแบบทดสอบของแตละ
ระดับช้ัน  เพื่อหาตัวแทนนักเรียนแตละหองเรียน เขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ สําหรับการแขงขันรอบชิงชนะเลิศจะใชชวงเวลา 15.00 -16.00 น. ของวันที่
ตามปฏิทินโรงเรียนที่กําหนดผานทาง Microsoft Teams แตละระดับชั้น เพื่อหาผูชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรม
Game 24 ของแตละระดับชั้น และสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไป ซึ่งผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ
93.30 ในสวนของผูเรียนรอยละ 7 พบวาผูเรียนยังขาดทักษะการบวก ลบ คูณ หาร ทําใหไมสามารถหาคําตอบจากกิจกรรม Game 24 ไดถูกตอง
เน่ืองจากผูเรียนไมกลาตัดสินใจในการแกปญหา การวางแผนการใชทักษะทางคณิตศาสตร สถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของ
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ระดับ อางอิงจากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาดานทักษะการบวก ลบ คูณ หาร ใหสามารถคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น
ผานกิจกรรมพัฒนาความรูคณิตศาสตรที่อยูภายใตโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

       กิจกรรม Tangram  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาทักษะการแกปญหาคณิตศาสตร โดยนักเรียนจะไดฝกจากรูปเรขาคณิตสองมิติ ซึ่งเปนแผนตัว
ตอปริศนามี 7 แผนสามารถนํามาประกอบเปนรูปรางตาง ๆ Tangram เปนชิ้นสวนรูปเรขาคณิตสองมิติที่สามารถสรางขึ้นไดโดยเขียนเสนตาง ๆ ลงบนรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส จะไดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเล็ก 2 ชิ้น รูปสามเหล่ียมขนาดกลาง 1 ชิ้น รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ 2 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ชิ้น และ
รูปส่ีเหล่ียมดานขนานอีก 1 ชิ้น มาประกอบเปนรูปตาง ๆ ตามที่กําหนด ความยากงายเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนแตละระดับชั้น สําหรับการจัด
กิจกรรมเริ่มตนจากการแตงตั้งผูรับผิดชอบ ประชุมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมและแบงหนาที่ภายในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแตละระดับชั้น
ประชาสัมพันธกิจกรรม   Tangram และเกณฑการตัดสินผลงานผาน Seesaw และ Microsoft Teams หองเรียนแตละหองใหกับผูเรียนทราบ แนะนํา
Application ท่ีผูเรียนสามารถเขาไปฝก เชน Website www.mathplayground.com หรือ Application Tangram จากนั้นผูเรียนฝกฝนกิจกรรมตามที่
ครูผูสอนไดใหคําแนะนําในชวงเวลาวางหรือท่ีผูเรียนสะดวกในการเรียนรู จากนั้นครูผูสอนใหนักเรียนตอภาพจากกิจกรรม Tangram เปนภาพตามที่สนใจ
4   ภาพ แลวสงผลงานใหกับครูผูสอนเพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาพนั้นและสรุปผลการดําเนินกิจกรรมและเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมในครั้ง
ตอไป ซึ่งผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 94.11 ในสวนของผูเรียนรอยละ 6 พบวาผูเรียนไมสามารถวางแผนและเสนอวิธีคิดแกปญหาที่นําไปสูการแก
ปญหาของรูปเรขาคณิตสองมิติผานกิจกรรม Tangram ได เนื่องจากผูเรียนไมกลาตัดสินใจในการแกปญหา ควรฝกใหผูเรียนมีการตัดสินใจและการให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของระดับ อางอิงจากการสงเสริมและแก
ปญหานักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาดานทักษะและการแกปญหา รูปเรขาคณิตสองมิติ ใหสามารถคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ผานกิจกรรมพัฒนา
ความรูคณิตศาสตรที่อยูภายใตโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

             กิจกรรม Math Challenge เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร การคิดคํานวณ สงเสริมใหนําทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชไดหลากหลาย ท้ังการคิดวิเคราะห   สังเคราะห คิดอยางมีเหตุผล   คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเปนระบบและมี
แบบแผน การแกโจทยปญหาเปนกระบวนการในการประยุกตความรูทางคณิตศาสตร ข้ันตอน/กระบวนการแกปญหา ยุทธวิธีและประสบการณที่มีอยูไป
ใชในการคนหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร กระบวนการเหลานี้อาจนํามาใชใน       การแกปญหาทางคณิตศาสตรขึ้นอยูกับลักษณะของโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตรน้ัน ๆ สําหรับการจัดกิจกรรมเริ่มตนจากการแตงตั้งผูรับผิดชอบ ประชุมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมและแบงหนาที่ภายในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรแตละระดับชั้น ประชาสัมพันธกิจกรรมใหกับผูเรียนทราบผานทาง Seesaw และ Microsoft Teams ของหองเรียน ผูเรียนทําแบบ
ฝกหัดท่ีสอดแทรกเน้ือหาการแกโจทยปญหาในชั่วโมงเรียนอยางนอยอาทิตยละ 1 - 2 ครั้ง ครูผูสอนแจงเกณฑการตัดสินกิจกรรม Math Challenge และ
มีการคัดเลือกตัดสินผลการแขงขันผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดจากแบบทดสอบของแตละระดับชั้นและหาตัวแทนนักเรียนแตละหองเรียน เพ่ือเขาแขงขัน
รอบ  ชิงชนะเลิศ สําหรับการแขงขันรอบชิงชนะเลิศจะใชชวง เวลา 15.00-16.00 น. ของวันที่ตามปฏิทินโรงเรียนที่กําหนดผาน Microsoft Teams แตละ
ระดับช้ัน เพื่อหาผูชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม Math Challenge ของแตละระดับชั้น สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
และเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไป ซึ่งผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 93.79 ในสวนของผูเรียนรอยละ 6 พบวาผูเรียนไมสามารถแกโจทย
ปญหาหรือโจทยที่ทาทายไดถูกตอง เนื่องจากขาดการฝกฝนอยางตอเนื่องและเนื้อหาของบทเรียนตางๆ ผูเรียนอาจจะยังไมเขาใจเนื้อหาเทาที่ควร ทาง
สถานศึกษาไดดําเนินงานพัฒนาผูเรียนไดผลตามเกณฑของระดับ อางอิงจากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาดานการแกโจทย
ปญหาใหสามารถคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ผานกิจกรรมพัฒนาความรูคณิตศาสตรที่อยูภายใตโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            กําหนดคาเปาหมายรอยละ 93 ของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบ
การตัดสินใจ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนดาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
ระดับ ป. 1-ป.6 เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คือ สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะขอเท็จจริงใครครวญ ไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการอภิปรายรวมกัน อยางมีเหตุผลและสามารถนํากระบวนการคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การอภิปราย โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจมาใชในการแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมตามระดับชั้น
ดังน้ันทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ ผานทางกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรมรูปแบบออนไลน ประกอบดวย

          กิจกรรมพูดดีมีสาระ เปนกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนผูเรียนมีทักษะทางภาษา
มากข้ึน มีการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหามากข้ึน โดยในกิจกรรมน้ีมีรูปแบบการจัดกิจกรรมใน
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ครูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการพูด กําหนดเกณฑการ
ตัดสินดานการพูดของแตละระดับชั้น ครูผูสอนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดออกแบบ นักเรียนสงผลงานเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิด
เห็น ซ่ึงมีหัวขอท่ีแตกตางกันตามความเหมาะสมในแตละระดับชั้น   ครูผูสอนตัดสินผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่กําหนดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของ
แตละหองเพื่อหาตัวแทนระดับชั้น ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 93.95 ในสวนของผูเรียนรอยละ 6 พบวาระยะเวลาในการเตรียมตัวพูดใหกับผูเรียนยัง
นอยเกินไป ทําใหเกิดความไมมั่นใจเวลาพูดส่ือสาร ควรเพิ่มระยะเวลาในการเตรียมตัวพูด และการคิดวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่จะใชในการพูดใหมาก
ข้ึน รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการพูดใหหลากหลายตามความถนัดของผูเรียน เพื่อเสริมสรางความมั่นใจในการพูดสื่อสารมากยิ่งขึ้น อางอิงสถานการณ
จากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะในการสื่อสารทางภาษาไทย รวมทั้งสามารถวิเคราะหความนาเชื่อถือ แยกขอเท็จจริง
และขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดูได ผานกิจกรรม Science Talent Show อยูภายใตโครงการ ASCS Sci - Tech 

               กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต เปนกิจกรรมภายแผนงานวิทยบริการ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ
ใครครวญ ไตรตรอง อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีขั้นตอนดําเนินงานดังตอไปน้ี ประชุมวางแผนงานดําเนินการขออนุมัติเพื่อจัดทํา
กิจกรรมประชาสัมพันธใหกับนักเรียนในแตละระดับชั้น นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมจะเขารวมทํากิจกรรมประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆดังตอไปน้ี กิจกรรม
สรางสรรค เวลารู นักเรียนอานหนังสือจากแหลงความรู ตาง ๆ จากบานหรือหองสมุดออนไลนผูสนใจรวมกิจกรรมทําใบความรู กิจกรรม museum tour
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นักเรียนศึกษาพิพิธภัณฑเสมือนจริง ที่ครูจัดใหตามความสนใจผูสนใจรวมกิจกรรมทําใบความรู กิจกรรมเกมลับสมองประลองปญญาเตรียมอุปกรณเลน
เกมฝกทักษะแบงกลุมผูสนใจเขารวมกิจกรรมผูสนใจรวมกิจกรรมทําใบความรู กิจกรรมทันขาว ทันเหตุการณเนื้อหาสาระขาวบรรณารักษเปนผูเลา
สัปดาหละ 1 ครั้ง กิจกรรมรักษหองสมุดเขียนความรูสึกในการเขาใชบริการหองสมุดตลอดทั้งปลงในที่คั่นหนังสือ เมื่อนักเรียนเขารวมกิจกรรมเรียบรอย
แลวก็จะเปนขั้นกํากับติดตามโดยนักเรียนสงผลงานผาน Line Open Chat หองสมุดมีชีวิต ครูรวบรวมผลงานในการสรุปกิจกรรม ขั้นประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 94.65 ในสวนของผูเรียนรอยละ 5 พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม
นอยเกินไปบางกิจกรรมนักเรียนชวงชั้น ป.1-3 ใหความรวมมือมากกวาชั้น ป.4-6 อางอิงสถานการณ จากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับ
ความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ กิจกรรมยอดนักอานอยูภายใตงานวิทย
บริการ

          กิจกรรม iChampion อยูภายใตโครงการ ASCS Sci - Tech  เปนกิจกรรมที่จัดทําข้ึนมาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
และใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศในทางสรางสรรค โดยสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม รูปแบบ
การจัดกิจกรรมเปนกิจกรรมเพิ่มเติมจากเวลาเรียนในคาบเรียนปกติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ดําเนินการทํากิจกรรมโดยการ
ประชาสัมพันธใหกับนักเรียนในแตละหอง เปดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 คน เมื่อไดนักเรียนครบตามจํานวนแลวขั้นตอไปคือ
กําหนดชวงเวลาในการอบรมออนไลนใหกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเปนจํานวนท้ังหมด 10 ชั่วโมง   สอนแบบ Online ดวย โปรแกรม Microsoft
Teams โดยแบงเปน 2 หองเรียน คาบละ 50-60 นาทีเริ่มเวลา 15.00-16.00 น.ประชาสัมพันธผานกลุม Line หอง iChampions เนื้อหาในการจัดอบรม
เนนการสรางพื้นฐานใหนักเรียนใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและมีวิจารญาณ และสงเสริมใหนักเรียนสามารถสรางชิ้นงานดานเทคโนโลยี เมื่อนักเรียนเขารับ
การอบรมตามตารางที่กําหนดครบแลวดําเนินการมอบหมายงานใหกับนักเรียนและใหนักเรียนไดใชความสามารถของตนเองจากการที่ไดเขารับการอบรม
นําไปวางแผนออกแบบผลงาน ตลอดจนแกไขปรับปรุงจนไดผลงานท่ีตนเองพอใจและที่ดีที่สุด โดยมีคุณครูผูรับผิดชอบกิจกรรมคอยเปนที่ปรึกษาและให
คําแนะนํา เม่ือนักเรียนสงผลงานเรียบรอยแลวคุณครูผูรับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการตรวจสอบผลงาน สํารวจสิ่งที่นักเรียนไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
และทําแบบประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทุกคน สามารถนําความรูในเรื่องการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ นําไปวางแผน ออกแบบ เพื่อสรางผลงานแบบดิจิทัลตามที่ตนเองสนใจไดอยางหลากหลายรูปแบบ เชน การวาด
ภาพ ภาพถาย การทําคลิปวิดีโอ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบของการศึกษาสมัยใหม และสามารถใชองคความรูน้ีเปนพื้นฐานเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตได

          กิจกรรม Games for Brain อยูภายใตโครงการ ASCS Sci - Tech  เปนกิจกรรมที่จัดทําข้ึนมาเพ่ือมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูและมีทักษะการคิด
เชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและสงเสริมใหนักเรียนมีความ
สามารถรวบรวมความรูไดดวยตนเองและการทํางานเปนทีม โดยในกิจกรรมนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในวิชา Coding ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1-3 เปนการเสริมบทเรียนเพิ่มเติมใหกับนักเรียน ดําเนินงานเริ่มจากประชาสัมพันธกิจกรรม   ใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จัดการเรียนการ
สอนตามแผนที่ไดสรางไวโดยใหผูเรียนแบงกลุม เลือกหัวขอที่สนใจ ดําเนินการสรางผลงาน เขียนโปรแกรมดวยโปรแกรมตาง ๆ   และใหแสดงผลกับ
อุปกรณ ทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบ และแกไขโปรแกรม นําเสนอผลงานผานการบันทึกวีดีโอการทํางานของโปรแกรม ครูผูสอนตรวจสอบประเมินชิ้น
งานและใหคําแนะนํา และใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 90.05 ในสวนของผูเรียนรอยละ 10 พบวาในการทํา
กิจกรรมนักเรียนยังขาดทักษะฝกการเขียน Code รวมกับหุนยนต เนื่องจากการจัดกิจกรรมเปนการจัดแบบออนไลนนักเรียนฝกเขียนจากที่ผานโดยใช
อุปกรณ iPad หรือ อุปกรณคอมพิวเตอรเทานั้น แตไมไดมีการเชื่อมตอกับหุนยนต   อางอิงสถานการณจากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับ
การพัฒนาดานการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ กิจกรรม Science Talent Show อยูภายใตโครงการ
ASCS Sci - Tech 

          กิจกรรม Science Talent Show อยูภายใตโครงการ ASCS Sci - Tech  เปนกิจกรรมที่จัดทําข้ึนมาเพ่ือเพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา เนื่องจากวิทยาศาสตรเปนความรูเกี่ยวกับสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา และการเรียนรูหรือการ
ทดลองน้ันก็ไมจํากัดอยูแตเฉพาะในหองเรียน หรือหองปฏิบัติการเทานั้น แตสามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตรไดทุกที่ โดยเร่ิมตนจากสิ่งที่อยู
ใกล ๆ ตัวหรือแมกระทั่งเริ่มตนที่ตัวเราเอง   โดยสะทอนการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ขั้นตอน
การดําเนินงานครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรประชาสัมพันธกิจกรรม Science Talent Show ใหกับนักเรียนในแตละระดับชั้นตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
รายละเอียดของกิจกรรมคือ ใหนักเรียนจัดทําคลิปวีดีโอแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตรตามความสนใจ เชน การทดลองทางวิทยาศาสตร การแสดง
บทบาทสมมติ เปนตน สําหรับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้จะไดรับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมแจกแบบประเมินความพึง
พอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใหกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อประเมินผลกิจกรรมและสรุปผลการประเมิน ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 94.28
ในสวนของผูเรียนรอยละ 6 พบวาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนยังขาดทักษะการทํางานรวมกันเปนทีมและทักษะการแกปญหา เนื่องจากการจัด
กิจกรรมเปนการจัดแบบออนไลนนักเรียนไมไดมีการทํางานเปน
กลุมจึงไมไดมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหากันภายในกลุม  อางอิงสถานการณจากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับการ
พัฒนาดานการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ผานแบบทดสอบอาน คิด วิเคราะห 8 กลุมสาระ อยูในแผนงาน
วัดและประเมินผล

                  กิจกรรม Creative of Arts เปนกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมในคาบเรียนวิชาศิลปะศึกษา จัดทําข้ึนมาเพ่ือสงเสริมผูเรียนได
ฝกฝนทักษะการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ การสื่อสารออกมาในรูปแบบของภาพวาด
จากหัวขอในการวาดภาพที่หลากหลายในแตละระดับชั้น เชน การละเลนเด็กไทย ประเพณีไทยที่ภาคภูมิใจ เปนตน ซึ่งทุกหัวขอของการวาดภาพลวนเปน
สวนหน่ึงชีวิตของผูเรียนอยูแลว และผูเรียนไดสะทอนความคิด ความรูสึก ออกมาในรูปแบบของภาพวาด และนําไปตอยอดในการสรางงานศิลปะอื่น ๆ
เชนงานปน ซ่ึงผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 ยังไดนําไปตอยอดกับการใชความสามารถในการวาดภาพบน iPad ในการสรางสรรคผลงานใน
คร้ังน้ีดวย ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 94.91 ในสวนของผูเรียนรอยละ 5 พบวาระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม คอนขางนอยเนื่องจากผูดําเนิน
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กิจกรรมไดกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะในคาบเรียนเทานั้น ซ่ึงใน 1 สัปดาหผูเรียนจะไดปฏิบัติกิจกรรมเพียง 1 คาบเรียนเทาน้ัน ทําใหผูเรียน
บางคนทํางานไดไมเต็มที่ รวมถึงรูปแบบการจัดการสอนในปจจุบัน เปนแบบออนไลน ทําใหครูผูสอนไมสามารถใหคําแนะนํากับผูเรียนไดอยางทั่วถึง
เหมือนในชวงเวลาปกติ อางอิงสถานการณจากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาดานการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหา
อยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ผานแบบทดสอบอาน คิด วิเคราะห 8 กลุมสาระ อยูในแผนงานวัดและประเมินผล

                   ดังนั้นทั้ง 6 กิจกรรมดังกลาวไดจัดทําเพื่อสงเสริมการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพนักเรียนดาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการอภิปรายรวมกัน อยางมีเหตุผลและสามารถนํากระบวนการคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมีวิจารณญาณ
และการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การอภิปราย โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจมาใชในการแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมตามระดับ
ช้ัน

          กําหนดคาเปาหมาย รอยละ 83 ของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางานเปนทีม การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ดาน ความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับ ป. 1-ป.6 เนนใหผูเรียนมีความสามารถ และทักษะการปฏิบัติมีการคิดคนนวัตกรรม แนวความคิดใหม ๆ
สามารถสรางสิ่งประดิษฐไดอยางสรางสรรคหรือปรับปรุงของเกาที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น นํามาใชในในการแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมตาม
ระดับช้ัน โรงเรียนจัดการสงเสริมดวยกิจกรรม Games For Brain มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูและมีทักษะการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหา
อยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3   กิจกรรม Coding เปนกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนไดเรียนรูและมีทักษะการคิดเชิงคํานวณ การคิด
วิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรแสดงอัลกอริทึมในการทํางานหรือการแกปญหาอยาง
งาย การเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหา ขอผิดพลาดของโปรแกรมสามารถรวบรวมความรูไดดวยตัวเองและการทํางาน
เปนทีมในชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  ผานทางกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรมรูปแบบออนไลน ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ทางกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะของผูเรียนใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 มุงเนนใหผูเรียน
ไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ การรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางานเปนทีม มีทักษะการคิดเชิง
คํานวณ เพื่อแกปญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรมอยางสรางสรรค นักเรียนทุกระดับชั้นจะไดรับการจัดการเรียนการสอนในวิชา Coding สัปดาหละ
1 คาบ ครูผูสอนจะทําหนาที่ถายทอดความรูในเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามตัวชี้วัดที่
กําหนด   และนอกจากเนื้อหาในบทเรียนแลวครูผูสอนยังเพิ่มเติมตอยอดความรูโดยใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับ นําไปสรางสรรคออกแบบชิ้นงานเพ่ือแก
ปญหาในชีวิตประจําวัน และมีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบผานกระบวนการลงมือทําและปฏิบัติจริงทั้งในรูปแบบกระบวนการกุลมและ
เด่ียวตามความเหมาะสมของเน้ือหาและชิ้นงาน   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 95.09 ในสวนของผูเรียนรอยละ 5   พบวาในการทํากิจกรรมระหวาง
การเรียนการสอนนักเรียนยังขาดทักษะการคิดอยางเปนระบบการทํางานแบบเปนขั้นเปนตอน การวางแผนการทํางาน นักเรียนยังไมมีการจัดการวางแผน
กระบวนการคิดท่ีถูกตอง และเนื่องจากการเรียนการสอนในปการศึกษานี้ นักเรียนเรียนในรูปแบบออนไลนทําใหนักเรียนบางคนหรือบางกลุมไมแจงปญหา
ท่ีพบทําใหครูผูสอนไมทราบปญหาของนักเรียนและไมไดแกปญหานั้น ๆ และเวลาในการทํากิจกรรมนอยเกินไป  อางอิงสถานการณ จากการสงเสริมและ
แกปญหานักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ผานกิจกรรม Games for Brain อยูภายใตโครงการ ASCS Sci -
Tech 

                  กิจกรรม Games for Brain อยูภายใตโครงการ ASCS Sci - Tech  เปนกิจกรรมที่จัดทําข้ึนมาเพ่ือมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูและมีทักษะ
การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและสงเสริมใหนักเรียนมีความ
สามารถรวบรวมความรูไดดวยตนเองและการทํางานเปนทีม โดยในกิจกรรมนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในวิชา Coding ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1-3 เปนการเสริมบทเรียนเพิ่มเติมใหกับนักเรียน ดําเนินงานเริ่มจากประชาสัมพันธกิจกรรม   ใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 จัดการเรียนการ
สอนตามแผนที่ไดสรางไวโดยใหผูเรียนแบงกลุม เลือกหัวขอที่สนใจ ดําเนินการสรางผลงาน เขียนโปรแกรมดวยโปรแกรมตาง ๆ   และใหแสดงผลกับ
อุปกรณ ทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบ และแกไขโปรแกรม นําเสนอผลงานผานการบันทึกวีดีโอการทํางานของโปรแกรม ครูผูสอนตรวจสอบประเมินชิ้น
งานและใหคําแนะนํา และใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 90.05 ในสวนของผูเรียนรอยละ 10 พบวาในการทํา
กิจกรรมนักเรียนยังขาดทักษะฝกการเขียน Code รวมกับหุนยนต เนื่องจากการจัดกิจกรรมเปนการจัดแบบออนไลนนักเรียนฝกเขียนจากที่ผานโดยใช
อุปกรณ iPad หรือ อุปกรณคอมพิวเตอรเทานั้น แตไมไดมีการเชื่อมตอกับหุนยนต  อางอิงสถานการณ จากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและสงเสริม
ใหนักเรียนมีความสามารถรวบรวมความรูไดดวยตนเองและการทํางานเปนทีม ผานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา Coding แผนการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณ

          กิจกรรม Coding อยูภายใตโครงการ ASCS Sci - Tech  เปนจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู
ไดท้ังตัวเอง และการทํางานเปนทีม เพื่อตอยอดไปถึงการสรางนวัตกรรม     จึงตองการสงเสริมเนื้อหาการเรียนรูเสริมจากบทเรียนในวิชา Coding โดยใช
กิจกรรมการแขงขัน Coding   ซ่ึงตองใชทักษะการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ และการประยุกตใชความรู
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร มีการดําเนินงานโดยครูผูสอนวิชา Coding ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6ประชาสัมพันธกิจกรรม Coding ใหกับนักเรียน
เปดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเขารวมการแขงขัน ในหัวขอเรื่อง การอนุรักษพลังงาน ดวยโปรแกรม Scratch เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถพื้นฐาน
ในการเขียนโคด จนสามารถนําไปพัฒนาตอไดในระดับที่ทาทายมากขึ้น ในการแขงขันไดกําหนดนัดหมายนักเรียนเขารวมผานโปรแกรม Microsoft
Teams โดยมีครูผูสอน Coding เปนผูสังเกตการณ ซ่ึงการแขงขัน Coding น้ีเปนจุดเร่ิมตนปลูกฝงความเขาใจพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปดวย อัลกอริ
ทึม(Algorithm) ข้ันตอนหรือลําดับในการแกไขปญหาที่ชัดเจน, การจัดลําดับ (Sequencing) การจัดลําดับข้ันตอนอยางตอเนื่อง   สงผลใหนักเรียน
สามารถรวบรวมความรูในหัวขอเรื่อง การอนุรักษพลังงาน ดวยโปรแกรม Scratch จนสามารถเขียนโปรแกรมดวยบล็อกคําสั่งได ซึ่งทําใหนักเรียนแสดงพร
สรรคดานความคิด ความสามารถ ออกมาอยางสรางสรรค พัฒนาเปนโปรแกรมเมอรในอนาคต ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 90.67 ในสวนของผูเรียน
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รอยละ 9 พบวานักเรียนยังขาดทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อเรียนรูการอยูรวมกัน มีการวางแผนการทํางานรวมกัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ไดรับมอบหมาย เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมเปนแบบออนไลนทําใหนักเรียนติดตอพูดคุยรวมกันไดยาก อางอิงสถานการณ จาก
การสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู ไดทั้งตัวเอง และการทํางานเปน
ทีม เพื่อตอยอดไปถึงการสรางนวัตกรรม   ผานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา Coding แผนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

          ดังน้ันท้ัง 3 กิจกรรมดังกลาวไดจัดทําเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหผูเรียนทุกคนมีความความสามารถในการสรางนวัตกรรม ตั้งแตนักเรียน
ระดับ ป. 1- ป.6 การจัดการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถ และทักษะการปฏิบัติมีการคิดคนนวัตกรรม แนวความคิดใหม ๆสามารถสราง
ส่ิงประดิษฐไดอยางสรางสรรคหรือปรับปรุงของเกาที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น นํามาใชในในการแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมตามระดับชั้น

           กําหนดคาเปาหมายรอยละ 95 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาคุณภาพนักเรียนดาน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ ป.1-ป.6 เนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู ใชทักษะเพื่อการศึกษาคนควา การเขียนรายงานและการอางอิง และสามารถใชทักษะ
การสื่อสารในดานการพูด การฟง การอาน การเขียน การติดตอสื่อสารอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม นําไปปรับใชชีวิตประจําวันไดเหมาะสมตามระดับ
ช้ัน โรงเรียนจัดการสงเสริมดวยกิจกรรม กิจกรรม The Maker มุงเนนสงเสริมศักยภาพใหนักเรียนมีความสามารถดานสรางสรรคผลงานโดยใชภาษา
อังกฤษอยางสรางสรรค ไดแสดงความสามารถดานภาษาอังกฤษ และเปนการกระตุนใหนักเรียนใชสื่อเทคโนโลยีสรางสรรคผลงาน รวมทั้งสงเสริมให
นักเรียนใชเทคโนโลยีในการสื่อสารอยางมีคุณธรรมในชีวิตประจําวันใหประสิทธิภาพมากข้ึน กิจกรรม iChampion โดยมุงหวังใหผูเรียนสามารถสรางองค
ความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาที่หลากหลายและเปนระบบ   และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตรอยาง
หลากหลายตามความสนใจ ผูเรียนสามารถประมวลความรูตาง ๆ ท่ีไดจากการสืบคน   รวบรวมขอมูล ประเมิน ตัดสินใจเลือกและใชความรูเหลานั้นเพ่ือ
ออกแบบวิธีการแกปญหา รวมถึงความสามารถในการประยุกตความรูในการแกปญหาหรือสรางสรรคชิ้นงานนวัตกรรมได

                    กิจกรรม The Maker อยูภายใตโครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา เปนกิจกรรมที่มุงเนนสงเสริมศักยภาพใหนักเรียนมีความสามารถดาน
สรางสรรคผลงานโดยใชภาษาอังกฤษอยางสรางสรรค ไดแสดงความสามารถดานภาษาอังกฤษ และเปนการกระตุนใหนักเรียนใชสื่อเทคโนโลยีสรางสรรค
ผลงาน รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี ครูแตละระดับชั้นประชาสัมพันธกิจกรรม The maker ใหกับ
นักเรียนผานทางไลนกลุมหองเรียน โดยผานครูประจําชั้นหรือครูผูชวยชั้นครูผูสอนทุกระดับชั้นดําเนินกิจกรรม The maker โดยการใหเรียนใชความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการใช แอพพลิเคช่ันท่ีตนเองถนัดเพื่อจัดทําคลิปตามเนื้อหาที่เรียนในแตละระดับชั้น ขึ้นอยู
กับครูผูสอนแตละระดับมอบหมายโดยใหอิสระในการเลือกแอพพลิเคชั่นท่ีสนใจ ใหผูเรียนเริ่มเตรียมเนื้อหาเพื่อจัดทําและสงคุณครูผูสอนภายในเดือน
กุมภาพันธ   2565 เมื่อนักเรียนสงผลงานแลวคุณครูในแตละระดับชั้นคัดเลือกผลงานของผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด ใหการสงเสริมและแกปญหานักเรียน
สําหรับนักเรียนท่ีตองการคําแนะนํา ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 96.36 ในสวนของผูเรียนรอยละ 4 พบวาระยะเวลาในการประชาสัมพันธกิจกรรม
นอยเกินไป  ทําใหผูเรียนไมเขาใจถึงขั้นตอนและวิธีการการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน  และจากผลสรุปแบบประเมินกิจกรรม  พบวา ควรสงเสริมผูเรียนในดาน
การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยการคิดแกปญหา   และดานการพัฒนาการเรียนรูใหทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปตอยอดในการเรียนในระดับที่
สูงข้ึน รวมถึงการนําไปประยุกตใชในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อางอิงสถานการณ จากการสงเสริมและแกปญหา
นักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผานกิจกรรม Games for Brain และกิจกรรม Coding อยูภายใตโครงการ ASCS Sci - Tech  

                     กิจกรรม iChampion อยูภายใตโครงการ ASCS Sci - Tech   เปนกิจกรรมที่จัดทําข้ึนมาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความ
สามารถและใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศในทางสรางสรรค โดยสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนกิจกรรมเพิ่มเติมจากเวลาเรียนในคาบเรียนปกติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ดําเนินการทํากิจกรรมโดยการ
ประชาสัมพันธใหกับนักเรียนในแตละหอง เปดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 คน เมื่อไดนักเรียนครบตามจํานวนแลวขั้นตอไปคือ
กําหนดชวงเวลาในการอบรมออนไลนใหกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเปนจํานวนท้ังหมด 10 ชั่วโมง   สอนแบบ Online ดวย โปรแกรม Microsoft
Teams โดยแบงเปน 2 หองเรียน คาบละ 50-60 นาทีเริ่มเวลา 15.00-16.00 น.ประชาสัมพันธผานกลุม Line หอง iChampions เนื้อหาในการจัดอบรม
เนนการสรางพื้นฐานใหนักเรียนใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและมีวิจารญาณ และสงเสริมใหนักเรียนสามารถสรางชิ้นงานดานเทคโนโลยี เมื่อนักเรียนเขารับ
การอบรมตามตารางที่กําหนดครบแลวดําเนินการมอบหมายงานใหกับนักเรียนและใหนักเรียนไดใชความสามารถของตนเองจากการที่ไดเขารับการอบรม
นําไปวางแผนออกแบบผลงาน ตลอดจนแกไขปรับปรุงจนไดผลงานท่ีตนเองพอใจและที่ดีที่สุด โดยมีคุณครูผูรับผิดชอบกิจกรรมคอยเปนที่ปรึกษาและให
คําแนะนํา เม่ือนักเรียนสงผลงานเรียบรอยแลวคุณครูผูรับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการตรวจสอบผลงาน สํารวจสิ่งที่นักเรียนไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
และทําแบบประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทุกคน สามารถนําความรูในเรื่องการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ นําไปวางแผน ออกแบบ เพื่อสรางผลงานแบบดิจิทัลตามที่ตนเองสนใจไดอยางหลากหลายรูปแบบ เชน การวาด
ภาพ ภาพถาย การทําคลิปวิดีโอ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบของการศึกษาสมัยใหม และสามารถใชองคความรูน้ีเปนพื้นฐานเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตได

                  แผนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ทางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะของผูเรียนให
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ การรวบรวม
ความรูไดท้ังตัวเองและการทํางานเปนทีม มีทักษะการคิดเชิงคํานวณ เพื่อแกปญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรมอยางสรางสรรค นักเรียนทุกระดับชั้น
จะไดรับการจัดการเรียนการสอนในวิชา Coding สัปดาหละ 1 คาบ ครูผูสอนจะทําหนาที่ถายทอดความรูในเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามตัวชี้วัดที่กําหนด  และนอกจากเนื้อหาในบทเรียนแลวครูผูสอนยังเพ่ิมเติมตอยอดความรูโดยใหนักเรียน
นําความรูท่ีไดรับ นําไปสรางสรรคออกแบบชิ้นงานเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน และมีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบผานกระบวนการ
ลงมือทําและปฏิบัติจริงทั้งในรูปแบบกระบวนการกลุมและเด่ียวตามความเหมาะสมของเนื้อหาและชิ้นงาน   ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 95.09 ใน
สวนของผูเรียนรอยละ 5   พบวาในการทํากิจกรรมระหวางการเรียนการสอนนักเรียนยังขาดทักษะการคิดอยางเปนระบบการทํางานแบบเปนขั้นเปนตอน

่ ่ ้
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การวางแผนการทํางาน นักเรียนยังไมมีการจัดการวางแผนกระบวนการคิดที่ถูกตอง และเน่ืองจากการเรียนการสอนในปการศึกษาน้ี นักเรียนเรียนในรูป
แบบออนไลนทําใหนักเรียนบางคนหรือบางกลุมไมแจงปญหาที่พบทําใหครูผูสอนไมทราบปญหาของนักเรียนและไมไดแกปญหาน้ัน ๆ และเวลาในการทํา
กิจกรรมนอยเกินไป   อางอิงสถานการณ จากการสงเสริมและแกปญหานักเรียนที่ควรไดรับการพัฒนาทักษะมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ผาน
กิจกรรม Games for Brain และกิจกรรม Coding อยูภายใตโครงการ ASCS Sci - Tech 

            ดังน้ันท้ัง 3 กิจกรรมดังกลาวไดจัดทําเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยีในการสื่อสารอยางมีคุณธรรมในชีวิตประจําวันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน     

           การพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต   สีลม เพื่อใหตอบสนองความ

ตองการของชุมชนไดมีการทําโครงการ / กิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย เชน  โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงจัดกิจกรรมจัดสอนเสริมใหนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสอบวัดผลระดับชาติ   อยางทั่วถึงและคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล   สงเสริมใหครูผูสอนประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยใชแนวขอสอบการทดสอบระดับชาติ   โครงการสงเสริมศักยภาพและ

ธรรมชาติผูเรียน เชน กิจกรรมรักการอาน โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่งนักเรียน

ไดมีโอกาส  สรางงาน  เสนอความคิด  และนําเสนอผลงาน และการทํากิจกรรมทั้งในนอกสถานที ่ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของเรียนของผูเรียน สรุปไดดังน้ี 

 ผลการสอบการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564
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                 กําหนดคาเปาหมายของผูเรียนใหมีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีในการจัดการทํางานหรืออาชีพ งานแนะแนวรวมกับกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพไดปรับแผนการจัดการเรียนรูและสงตอขอมูลจากหลากหลายชองทาง เพ่ือใหผูเรียนยังคงไดรับความรู แนวทาง และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพอยางตอเน่ือง ถึงแมวาจะอยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังน้ี

้ ่ ่ ่
Page 44 of 69



                แผนการจัดการเรียนรูการงานอาชีพในทุกระดับชั้น ป.1-6 มีหนวยการเรียนรูที่วาดวยเรื่องงานอาชีพ เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
อาชีพ ประโยชนของอาชีพและทุกคน เมื่อเติบโตลวนตองมีอาชีพท่ีกอใหเกิดผลผลิตและรายได เรียนรูประเภทของอาชีพตางๆ ทั้งภาพรวม อาชีพอิสระ
อาชีพรับจาง ขาราชการ และเจาะลึกลงไปในรายละเอียด เฉพาะของอาชีพตางๆ ทราบถึงที่มาที่ไปของาชีพตางๆ วามีความหลากหลาย มีจุดเดน จุดดอย
จรรยาบรรณอาชีพ แนวทางการพัฒนาตอยอดอาชีพดั้งเดิม อาชีพท่ียังคงนิยมและแนวโนมอาชีพในอนาคต เปนตน และนักเรียนยังไดฝกสํารวจตนเอง
การเตรียมตัวเอง สิ่งแวดลอม ปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหประสบความสําเร็จหรือไดประกอบอาชีพที่ตนเองใฝฝนได โดยเร่ิมจากรายละเอียดเล็กนอยในระดับ
ประถมตน และเพิ่มพูนรายละเอียดมากขึ้นในระดับประถมปลาย จนกระท่ังนักเรียนบางคนสามารถสรางอาชีพไดดวยตนเองจากการเรียนรูในวิชาการงาน
อาชีพ 

               แผนการจัดการเรียนรูแนะแนว ในทุกระดับชั้น นักเรียนไดรับการปูพื้นฐานในเรื่องของทักษะชีวิต ความรู ความถนัด ความชํานาญ ความ
สนใจของนักเรียนเพื่อเปนแนวทางในการเลือก สราง หรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยเรียนรูจากประสบการณตรง และประสบการณทางออม ในระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1-2 ในแยกแยะอาชีพสุจริต อาชีพในชุมชน สังคม ท่ีแวดลอมเองและครอบครัว ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 เรียนรูเกี่ยวกับอาชีพที่
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน เขาใจลักษณะเฉพาะของอาชีพ เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานอาชีพตางๆ วามีคุณลักษณะหรือขอจํากัดตางๆ อยางไรบาง ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5-6 ไดเรียนรูเพิ่มเติมเรื่องงานธุรกิจ ประเภทของอาชีพ หลักในการเลือกอาชีพ คานิยม ปจจัยตางๆ รวมถึงเจตคติที่มีผลตองาน
อาชีพ โดยเฉพาะเจตคติที่ดี จรรยาบรรณ และคุณธรรมที่พึงมีตองานาอาชีพตางๆ เปนตน 

              การจัดนิทรรศการแนะแนวไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ ซ่ึงทําใหนักเรียนไดขอมูลหลากหลายมากข้ึนทั้งในและนอกประเทศ มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นสามารถซักถามขอมูลไดโดยตรงกับผูประกอบอาชีพ โดยไมถูกจํากัดดวยเร่ืองของเวลา นิทรรศการแนะแนวไดรับความรวมมือจาก
ศิษยเกา รุนพี่ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ มาเลาประสบการณ ทักษะพื้นฐานที่ตองมีในวิชาชีพ ตั้งแตการเลือกเรียน ความสนใจ วิธีในการ
เลือก การหาความมั่นใจในอาชีพที่ตนเลือก ปญหาแนะแนวทางแกไข ปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนสิ่วแวดลอม ปจจัยจากบุคคล หนวยงาน หรือเงินทุน
เปนตน ผานทางคลิปวีดีโอ เปนตน รุนพ่ีที่กําลังศึกษาอยูและหรือประกอบอาชีพททั้งในประเทศและตางประเทศ ยินดีมาใหขอมูลแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
แลกชองทางสื่อสารในการเชื่อมโยงแนวทางและเจตคติที่ดีตองานอาชีพตอไปในอนาคต จากกิจกรรมทั้งหมดที่กลาวมาทําใหนักเรียนมีความรู ทักษะพื้น
ฐาน และเจตคติที่ดีตออาชีพอยางยั่งยืน 

                โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนานักเรียนในรูปแบบของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนมีความประพฤติดาน
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด  ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกาและมีจิตสํานึกก
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม สงเสริมการรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย กตัญูตอผูมีพระคุณ 
โดยจัดใหมีโครงการและกิจกรรม โครงการ ธ. ธรรมนําชีวี ซ่ึงประกอบดวย   กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ ร.10     กิจกรรมวันคลายวันพระราช
สมภพพระบรมราชินี  กิจกรรมไหวครู  กิจกรรมวันกตัญชลี  กิจกรรมวันพอแหงชาติ   กิจกรรมวันแมแหงชาติ   กิจกรรมวันวชิราวุธ   กิจกรรมวันลูกเสือ
แหงชาติ   กิจกรรมปจฉิม  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนใหมีคุณลัษณะพลเมืองที่ดีตอสังคม    ตอประเทศชาติและสังคมโลก เคารพโดยการเคารพกฎ
และกติกา   กฎระเบียบขอ บังคับของสังคม สรางเจตคติที่ดี แนวคิดและการปฎิบัติที่รูจักเคารพสิทธิ์ของผูอื่น   งานดูแลนักเรียน จัดกิจกรรม   บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน     กิจกรรมธนาคารความดีสูสังคม IT เพื่อใหผูเรียนเรียนรูท่ีจะมีสวนรวมในการสรางสรรคความดี ความเสียสละ การชวยเหลือบุคคล
อ่ืน มีจิตสํานึกท่ีดีตอตนเอง สวนรวม สังคมและประเทศชาติโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามและสามารถบอกเลาความดีของตนเองตอ
สาธารณะชน เพื่อเปนแบบอยงที่ดีงาม พรอมสรุปผลการประเมินคุณลักษณของผูเรียนดังน้ี

รอยละของผูเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในระดับ
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2564

ระดับช้ัน
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน / รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม รอยละ ดี รอยละ ผาน รอยละ

ประถมศึกษาปที่ 1 185 180 97.30 5 2.70 0 0.00

ประถมศึกษาปที่ 2 171 166 97.08 5 2.92 0 0.00

ประถมศึกษาปที่ 3 237 232 97.89 5 2.11 0 0.00

ประถมศึกษาปที่ 4 238 223 93.70 15 6.30 0 0.00

ประถมศึกษาปที่ 5 186 174 93.55 12 6.45 0 0.00

ประถมศึกษาปที่ 6 206 185 89.81 21 10.19 0 0.00
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รวม 1,223 1160 94.85 63 5.15 0 0.00

 

แผนภูมิแสดงรอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2564

              กําหนดคาเปาหมายรอยละ 95 ของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทยการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สงเสริมปลูกฝงใหผู
เรียนตระหนัก เห็นความสําคัญ และคุณคาของความเปนไทย ท้ังภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ให
ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบทอด เผยแพร และเชิดชูความเปนไทย โดยการสอนแทรกในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูในทุก
กลุมสาระการเรียนรู ใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการ และกิจกรรมที่จัดให ไดแก โครงการ ธ.ธรรมนําชีวี มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผู
เรียนไดแสดงออกถึงการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมในการรวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ รวมถึงไดทราบประวัติความเปนมาและแสดงออกอยาง
เหมาะสมในประเพณีของไทย โครงการ Perfect Youth กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมและปฏิบัติตนอยางถูกตองสวยงามตาม
แบบมารยาทไทย เรียนรูการไหว การรับ-สงของ การพบผูใหญ การตอนรับแขก ฯลฯ สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง กิจกรรม
Creative of Arts สงเสริมใหผูเรียนภูมิใจในทองถิ่น สิ่งแวดลอมใกลตัว และคิดสรางสรรคชิ้นงานที่บงบอกถึงความเปนไทย และนําไปใชประโยชนไดทั้งตอ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม กิจกรรมประกวดพานไหวครู เพื่อใหผูเรียนรําลึกถึงผูมีพระคุณทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกผูเรียน โดยการแสดง
สัญลักษณผานพานไหวครูที่ตั้งใจทําจากส่ือวัสดุธรรมชาติ ดํารงความเปนไทย และเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และนํามาใชในวันไหวครูอยางสม
ภาคภูมิ โครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร มีสุขภาวะที่ดี มี
สุนทรียภาพ มีความภาคูมิใจในทองถิ่นของความเปนไทย เห็นคุณคาเก่ียวกับภูมิปญญาไทย แสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน และยังปลูกฝง
จิตสํานึกใหเยาวชนไทยรูรักษ หวงแหนภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติ เพื่อใหผูเรียนไดชวยกันอนุรักษ มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความ
เปนไทย และใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเพื่อใหภาษาไทยคงอยูคูชาติไทย เพ่ือประเมินผูเรียนดานความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความ
เปนไทย จึงจัดโครงการเพื่อสงเสริมความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทยทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ประกอบดวย

             โครงการธงธรรมนําชีวี กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน เนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโค
วิด 19 ในปจจุบัน จัดทําคลิปวีดิโอสั้นเพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูถึงประวัติความเปนมา และความสําคัญของการถวายเทียนพรรษา อีกทั้งมีสวนรวมใน
การอนุรักษวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันเขาพรรษาและการถวายเทียนพรรษา โดยการรวมปฏิบัติตนตามหลักศาสนกิจเน่ืองในวันสําคัญ
ดังกลาว โดยการรวมเวียนเทียนในรูปแบบออนไลน เปนโอกาสสําคัญยิ่งสําหรับคณะผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต สีลม ไดแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมสืบสานและอนุรักษประเพณีที่สําคัญของไทยเน่ืองในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
แมจะเปนชวงออนไลนก็ตาม ผูเรียนยังคงสามารถปฏิบัติกิจกรรมและใหความรวมมือไดเปนอยางดี ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 95.84 ในสวนของผู
เรียนรอยละ 4 พบวา ผูเรียนอยากเขารวมกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาในสถานการณจริง อันจะสามารถชวยกระตุนและสงเสริมใหผูเรียนเขาใจแนวทาง
การปฏิบัติตนตามหลักศาสนากิจเนื่องในวันเขาพรรษาและการถวายเทียนพรรษา จนเกิดการตระหนักถึงความสําคัญอันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจใน
ประเพณีท่ีเก่ียวของเน่ืองในวันสําคัญดังกลาว

                    โครงการ Perfect Youth กิจกรรมประกวดมารยาทไทย เปนกิจกรรมที่ไดจัดขึ้นในรูปแบบออนไลนเพ่ือใหสอดรับกับการจัดการเรียนรูใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 การดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชาหนาที่
พลเมือง ซ่ึงเปนศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการแสดงความเคารพอยางไทยที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งมีสวนชวยในการปลูกฝงความรูสึกรัก และภาคภูมิใจในทองถิ่น
เห็นคุณคาของความเปนไทย รวมสืบสานและสงตอวัฒนธรรมความเปนไทย โดยเฉพาะผูเรียนที่ไดแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และสะทอนถึงคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด โดยการรวมสงคลิปวีดิโอของตนเองขณะแสดงออกซึ่งทามารยาทไทยที่งดงาม เพ่ือเขารวมในการแขงขันประกวด
มารยาทไทยในครั้งนี้ แมจะอยูในชวงของการเรียนรูในรูปแบบออนไลนก็ตาม ผูเรียนยังคงสามารถปฏิบัติกิจกรรมและใหความรวมมือไดเปนอยางดี ผล
การดําเนินงานคิดเปนรอยละ 96.13 ในสวนของผูเรียนรอยละ 3 พบวา ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติและแสดงออกซึ่งมารยาทไทยควบคูไปกับการแนะนําอยาง
ใกลชิดจากครูผูสอน อีกทั้งชวยเสริมแรงและกระตุนใหเรียนไดแสดงซ่ึงมารยาทไทยที่ถูกตองเหมาะสมอยางตอเนื่องเปนประจําสมํ่าเสมอ จนเกิดความคุน
ชินจนสามารถปฏิบัติสิ่งเหลานั้นไดอยางถูกตองในชีวิตประจําวัน
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              โครงการ Perfect Youth กิจกรรม Creative of Art เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย
และสามารถสื่อสารความคิดออกมาในรูปแบบของภาพวาดไดเหมาะสมกับความสามารถในแตละระดับชั้น และสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
จําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง อยางรอบคอบ ใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ผานการคิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน ในวิชาศิลปะ
ผานโปรแกรม Microsoft Teams ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 95.51 ในสวนของผูเรียนรอยละ 4 พบวา ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม คอนขาง
นอยเน่ืองจากผูดําเนินกิจกรรมไดกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะในคาบเรียนเทานั้น ซึ่งใน 1 สัปดาหผูเรียนจะไดปฏิบัติกิจกรรมเพียง 1 คาบเรียน
เทาน้ัน ทําใหผูเรียนบางคนทํางานไดไมเต็มที่ รวมถึงรูปแบบการจัดการสอนในปจจุบัน เปนแบบออนไลน ทําใหครูผูสอนไมสามารถใหคําแนะนํากับผูเรียน
ไดอยางทั่วถึงเหมือนในชวงเวลาปกติ

              โครงการ Perfect Youth กิจกรรมประกวดพานไหวครู เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีแดคุณครู ผูประสิทธิ
ประสาทวิชาความรูให สะทอนผลไดจากผลงานการออกแบบพานไหวครู โดยนําดอกไมที่มีความหมายดีๆ ใชในการทําพานไหวครู ออกแบบ และสื่อความ
หมายในการแสดงความรัก ความกตัญูที่มีตอคุณครู ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 95.75 ในสวนของผูเรียนรอยละ 4 พบวาผูเรียนตองการเวลามาก
ข้ึน เพื่อศึกษา คนควาขอมูล เพื่อออกแบบพานไหวครูอยางสรางสรรค ดังนั้นจึงควรขยายเวลาการประชาสัมพันธกิจกรรมและเวลาสงผลงานเขาประกวด
และโครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษา กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน ศึกษา คนควา และแสวงหาความรูจากการเขา
รวมกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติที่เปนประโยชน สามารถบูรณาการกับการเรียนวิชาภาษาไทยไดเปนอยางดี พัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะดานการสื่อสาร
ภาษาไทยที่ถูกตองและเหมาะสมตามระดับชั้น นําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาและพัฒนาทักษะมาสรางสรรคผลงานไดอยางสรางสรรค ผลการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 96.39 ในสวนของผูเรียนรอยละ 3 พบวาผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารอยางตอเนื่อง

             กําหนดรอยละ 95 ของผูเรียนมีความเปนผูนํา ทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตก
ตางและหลากหลาย โครงการสภานักเรียน ประเมินความสําเร็จในภาพรวมคิดเปนรอยละ   96.06 ผูเรียนมีความเปนผูนํามีทักษะชีวิตสามารถนําการเรียนรู

จากกิจกรรมพี่รับนอง พ่ีสอนนอง สงพ่ีอําลานอง และกิจกรรมสานสัมพันธ ฉันท พี่นอง   ซึ่งในปการศึกษานี้ เปนการเรียนในรูปแบบออนไลน โดยนักเรียนมี

ทักษะชีวิต สามารถฝกความเปนผูนํา สามารถปรับตัวตามสถานการณ โดยการไดลงมือปฏิบัติจริงตามกิจกรรมที่กําหนด  เชน ฝกการวางแผนการทํางาน จัดตา

รางวเลาของตนเองในการเขารวมประชุมรวมกับผูอื่น เรียนรูที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น กลาที่จะเสนอความคิดเห็นสรางสรรค      ผูเรียนสามารถ

รวมกิจกรรมและอยูรวมกับผูอ่ืน ไดอยางมีความสุขรวมกันกับพี่ และนอง รวมถึงคุณครูที่คอยใหคําปรึกษา และใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมเปนอยาง

ดี   มีทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สนุกสนานกับการรวมกิจกรรม จุดเดนของโครงการครั้งน้ี โครงการนี้มุงประสงคใหนักเรียน ไดฝก

ความเปนผูนํา ทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย แมในสถานการณที่ไมสามารถจัดกิจกรรม

ภายใตโครงการไดตามที่ระบุไว ทางโรงเรียนไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมในรูปแบบออนไลนเพื่อความเหมาะสมในสานการณ    ทักษะผูเรียนมีโอกาสไดเขารวม

กิจกรรมที่ทางสภานักเรียนไดจัดเปนกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง เพื่อน พี่ นองรวมสถาบัน รวมถึงคุณครู       แมจะอยูภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19   ผูเรียนยังคงไดรับความรูและมีทักษะชีวิตที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง โดยผานกิจกรรมการเรียนรูในแตละกิจกรรม

ที่ทางโรงเรียนกําหนด จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งนี ้ประชาสัมพันธกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอ
ไป และนําภาพกิจกรรมของปการศึกษาที่ผานมาเปนการประชาสัมพันธใหนักเรียนไดเห็นภาพความสําเร็จการทํางาน รุนตอรุน

         กิจกรรม Drug Free ผูเรียนมีความเปนผูนําสามารถใหความรูกับบุคคลรอบขางในการเห็นถึงโทษและอันตรายจากยาเสพติด มีทักษะชีวิตสามารถดํารง

ชีวิตใหหางไกลจากยาเสพติดและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขมากขึ้น ประเมินความสําเร็จในภาพรวม รอยละ 95.75   ของผูเรียนมีความเปนผูนํา

ทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   สําหรับการจัดกิจกรรม Drug Free ในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากคุณครูในฝายกิจการนักเรียน

คุณครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษาที่ชวยเช็คใบงานนักเรียนในแตละระดับชั้นที่สงใบงานมารวมในกิจกรรมทั้ง กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และ

กิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นไดมีการใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมโดยไดรับความรูจากคลิปวิดีโอที่บอกเลาถึงประวัติความเปนมา และ

โทษของยาเสพติด มีใบงานใหนักเรียนเขารวมทําโดยการบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ซึ่งทําใหผูเรียนไดรับความรูและไดมีสวนรวม

กับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น ซ่ึงจากกิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความรู และทักษะชีวิตสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม

จุดเดนของกิจกรรมครั้งนี้  ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้น โดยสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันได สงผลใหผู

เรียนเติบโตอยางมีคุณภาพ จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งนี ้ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในดานตางๆ ที่นอกเหนือจากสิ่งที่ครูมอบให เพื่อ

ชวยใหผูเรียนมีความสามารถในทุกๆดานท่ีดีดีขึ้นและเปนไปตามเกณฑความเหมาะสมของแตละระดับชั้น ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมครั้งตอไป ควรใหมีการจัดกิจกรรม Drug Free ตอไป เน่ืองจากกิจกรรมนี้สงผลดีตอการพัฒนาทักษะความรูความสามารถของผูเรียน นอกจากนี้ครูผูรับ

ผิดชอบควรจัดใหมีการเขารวมกิจกรรมที่หลากหลาย

              กําหนดรอยละ 93 ของผูเรียนมีสุขภาวะรางกาย และจิตสังคม จัดกิจกรรม Fit & Firm Smart Girls ประเมินความสําเร็จในภาพรวม รอยละ 95.70

ของผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  จุดเดนของกิจกรรมครั้งน้ี จากสถานการณโรคระบาดโควิด – 19 ผูเรียนไมสามารถที่

จะปฏิบัติ กิจกรรม Sport Hour ที่โรงเรียนได ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ตามตัวชี้วัดในแต

ระดับช้ัน ใหผูเรียนดูแลสุขภาพของตนเองโดยผูเรียนแตระดับชั้นไดมีการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ ผานคลิปวีดีโอ และใหฝกเปนประจําอยางตอเนื่อง

สม่ําเสมอก็จะเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูเรียนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งน้ี ควรปรับรูปแบบการติดตามที่
ชัดเจนมากข้ึน เชน การทําตารางจัดกิจกรรมที่นาสนใจ     เนื่องจากผูเขารวมกิจกรรมยังใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมนอย ขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนากิจกรรมครั้งตอไป   1.จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และนาสนใจ เพื่อใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมมากข้ึน 2.ประสานงานจากคุณครูหมวดสุขศึกษาและ

พลศึกษา หรือขอความรวมมือจากอนามัยโรงเรียนหรือครูพยาบาล ในการจัดกิจกรรมใหนาสนใจ เพื่อสรางแรงจูงใจ ในการเขารวมกิจกรรม

                  กิจกรรม Kid Talent รอยละ 94.60 ของผูเรียนสามารถรักษาสุขภาพจิต อารมณ สังคมและแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สําหรับ

กิจกรรม Kids Talent ปการศึกษา 2564 จัดขึ้นในรูปแบบ Online เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข

มีทักษะการทํางานรวมกัน รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น กลาแสดงออกอยางเหมาะสมภายใตคําแนะนําของโคชที่ปรึกษา ยอมรับผลการตัดสินและรวม
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ยินดีกับผูชนะ และยอมรับคําแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงการแสดงของตนในครั้งตอไป จุดเดนของกิจกรรมครั้งน้ี เปนกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพความสามารถ

ของผูเรียนดานตางๆ นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความมั่นใจกลาแสดงออก และสามารถ

ตัดสินใจแกไขสถานการณเฉพาะหนาได รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยูเสมอ จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมครั้งน้ี กิจกรรม Kids Talent ควรเปดโอกาสใหผู

เขารวมแสดงศักยภาพที่หลากหลายนอกเหนือจากการรอง เตน เลนดนตรี เพื่อใหผูที่มีความสามารถดานตางๆมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ขอเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาแผนงานกิจกรรมครั้งตอไป ควรเปดโอกาสใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดเขารวมการประกวดกิจกรรม Kids Talent 

                 กิจกรรมยุติความรุนแรง ประเมินความสําเร็จในภาพรวม ผูเรียนรอยละ 96.18  รูจักการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูที่ประสบปญหาเรื่องความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีและเด็กไดอยางเหมาะสม   ทําใหเกิดจิตสํานึกที่ดี และนําคุณธรรมที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางถูกตองผูเรียนรอยละ   95.45 

มีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณของโรงเรียนในเรื่องความรัก และการรับใช ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่โรงเรียนกําหนด จุดเดนของแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งนี ้ ผูเรียนไดถายทอดการรูจักการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูที่ประสบปญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีและเด็กไดอยาง

เหมาะสม  ทําใหเกิดจิตสํานึกที่ดี และนําคุณธรรมที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางถูกตอง   พรอมทั้งมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม  อัตลักษณ

ของโรงเรียนในเรื่องความรัก และการรับใช ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่โรงเรียนกําหนด จุดที่ควรพัฒนาของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งน้ี ถามีการ

จัดการเรียนการสอนปกติควรแนะนําการปองกัน แกไข และรูจักชวยเหลือผูที่ประสบปญหาในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้น   การแสดงความคิดเห็น   และจัด

กิจกรรมอยางตอเน่ือง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป ในครั้งตอไป ในการจัดทําปายรณรงคของนักเรียน ควรมีตัวอยางใน

การจัดทํา เพ่ือเปนแนวทางในการนําเสนอ ในชวงทายคลิป คุณครูควรสรุปเน้ือหา ใหนักเรียนไดทบทวนอีกครั้งเรื่องการปองกัน แกไข และชวยเหลือผูประสบ

ปญหาเร่ืองความรุนแรง  เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี และนําความรูที่ไดรับไปตอยอดในชีวิตประจําวันในครั้งตอไป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหง

ชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน √ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิด

ชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

          จากเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563-2564 วิสัยทัศน “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนโรงเรียนคาทอลิกระดับ
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกลสูสังคมโลก” กําหนดพันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ คาเปาหมายเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
คุณภาพตามท่ีสถานศึกษากําหนด

                     โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป   เมื่อสิ้นปการศึกษาไดสรุปการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป จัดระบบ
บริหารควบคูระบบการประกันภายใน ตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2561 และอาศัยอํานาจตามมาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 47
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาขีวศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง” โรงเรียนจึงมีการวางเปาหมายในการดําเนินงานดังนี้

          โรงเรียนจัดทํามาตรฐานการศึกษาและการกําหนดคาเปาหมายของแตละมาตรฐานและประกาศใช ผานการเห็นชอบจากบันทึกการประชุมคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน และทุกปการศึกษาไดสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนินงาน จากผูเกี่ยวของตอการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศและระบบบริหารในแตละปการศึกษา จัดทําคําส่ัง 46/2564 ระบบการประกันคุณภาพภายในและการจัดทํารายงานประเมิน ไดกําหนด
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจําปการศึกษา

                   ปการศึกษา 2564 แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาตอปการศึกษา ซ่ึงมีการติดตามผลการดําเนินงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และสิ้นปการศึกษาไดนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จากผลสรุปขอเสนอแนะจากแผนงาน โครงการ กิจกรรมทุกฝาย วิเคราะหจากแผนงานของฝายตาง ๆ และจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในตอปการศึกษา

          กระบวนการดําเนินงาน ไดผานความเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหขอเสนอแนะ ในดานแผนพัฒนาคุณภาพสถาน
ศึกษา แผนปฏิบัติการสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา รายงานประเมินตนเอง   และขอสรุปผลประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงเรียน
จากผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน จึงใหระบบบริหารและการจัดการมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจนจาก
การจัดวางระบบบริหารควบคูระบบการประกันคุณภาพภายใน

                   จุดเนนการบริหารและการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผานการดําเนินงานของแตละฝายตามโครงสรางการบริหารงาน
ของโรงเรียนโดยเนนการกระจายอํานาจ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามสายงาน และกําหนดขอบขายหนาที่อยางชัดเจน รวมทั้งมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการวางแผนพัฒนาระบบใหสอดคลองกับสถานการณและความ
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เปลี่ยนแปลง โดยเนนการทํางานในรูปแบบออนไลนท้ังในสวนของระบบงานวิชาการ งานบุคลากร งานขอมูลนักเรียน งานวัดและประเมินผล เพ่ือใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพและสามารถนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกดาน                                                                          

         คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 คณะกรรมการดําเนินงานประชุมวางแผนและ
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของแตละฝาย คุณครูและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดโครงการและกิจกรรมใหบรรลุคา
เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจุดเนนการบริหารและการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทํางานตาม
กระบวนการ PDCA แตละฝายมีการประชุมวางแผนและทํางานรวมกันตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิด
ริเร่ิมโดยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใหทันกับสถานการณ โดยเฉพาะทักษะดานภาษาและการใชเทคโนโลยี เนนการเปนผูนําแบบผูรับใช
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีกํากับติดตามใหการนิเทศภายในอยางเปนระบบ ตอเนื่อง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดานการ
จัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ฝายวิชาการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา วัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายโดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนตามสภาพจริงอยางเหมาะ
สม ฝายบุคลากรมีการวางแผนอัตรากําลัง มีโครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ใหมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีระบบการนิเทศภายในภาค
เรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ฝายกิจการนักเรียนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใหคุณครู
ประจําชั้นและคุณครูผูชวย ดูแลนักเรียนดานการเรียนและพฤติกรรมผานการประสานรวมมือกับผูปกครองเพ่ือสงเสริมนักเรียนอยางเต็มศักยภาพ   ฝาย
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ดําเนินงานตามแผนงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมเพ่ือจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ฝายมาตรฐานและคุณภาพ กํากับติดตามการประเมิน
แผนงาน โครงการ กิจกรรมและการสรุปงบประมาณตามโครงสรางการบริหารงาน 7 ฝาย พรอมทั้งสะทอนกระบวนการดําเนินงานจากผูรับผิดชอบแผน
งาน โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการตลอดปการศึกษา ตรวจติดตามและจัดทํารายงานประเมินตนเอง บุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนโรงเรียนคาทอลิก
ระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกลสูสังคมโลก” รวมทั้งพันธกิจและเปาหมายของสถานศึกษาตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา ปการศึกษา 2563-2565

                   โรงเรียนไดมีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการ โดยกําหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายดานวิชาการที่เนนคุณภาพของนักเรียนรอบ
ดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ในแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียนและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม บริหารจัดการ
เก่ียวกับงานวิชาการอยางมีคุณภาพ โดยมีคณะทํางานดานหลักสูตรจัดทําโครงสราง หลักสูตรโรงเรียน หลักสูตรกลุม
สาระฯ และแผนการจัดการเรียนรู ที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ใหมีความเหมาะสม มีการจัดรายวิชาพื้นฐานครบ 8 กลุมสาระการเรียนรูใหนักเรียนทุกระดับชั้น ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ แตละรายวิชาประกอบดวยสาระการเรียนรูแกน
กลาง ตัวชี้วัด ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะการเรียนรู 5 ประการ ที่ตองการ ใหเกิดแกนักเรียน คือ
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการใช นอกจากน้ี
โรงเรียนยังไดจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล และการเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ไดแก วิชาภาษาจีน วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร อีกทั้งโรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของแตละกลุมสาระฯ เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และ
รอบดานท้ังความเปนมนุษยที่สมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข

      การจัดการเรียนการสอนเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  และ Project base Learning ซึ่งจะเริ่มทํารวมกับกิจกรรมเรียนรู
รอบรั้วคอนแวนต ในรูปแบบการบูรณาการ 

      ทางโรงเรียนยังมีการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีทางโรงเรียนมีการ
ประเมินหลักสูตรและสอบถามความพึงพอใจของหลักสูตรเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรตอไป

          โรงเรียนมีแผนงานสรรหาและธํารงรักษา โดย ในแตละปการศึกษาไดดําเนินการสํารวจความตองการในกาทํางานของบุคลากรที่จะปฏิบัติ หนาที่
หรือลาออกในปการศึกษาตอไปเพื่อตรวจสอบอัตรากําลังในการดําเนินงาน ผานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จากนั้นจึงขออนุมัติเพิ่มอัตรากําลังจากผู
บริหาร เมื่อไดรับการอนุมัติจะดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อรับสมัครครู ท้ังนี้เมื่อพิจารณาจากขอมูลจากใบสมัครจะดําเนินการคัดเลือกผานการสอบ
สัมภาษณและการสอบสอนโดยมีคณะกรรมการพิจารณา เม่ือผานการคัดเลือก จะจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร ปฐมนิเทศครูทั้งน้ีไดแตงตั้งครูพี่เลี้ยงเพ่ือ
ใหการดูแล   และคําแนะนํา มีการประเมินกํากับติดตามอยางเปนระบบเมื่อครบกําหนดชวงระยะเวลาในการทดลองงานจะประเมินเพ่ือทําการบรรจุเปน
บุคลากรของโรงเรียนอยางสมบูรณ

         การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทางโรงเรียนไดสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โดยมีแผนงานพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบดวย   โครงการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 อันประกอบดวยกิจกรรมที่พัฒนาครูในดานตาง ๆ เชน กิจกรรม
iTeachers เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูในดานการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการเรียนรู     กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือสง
เสริมและพัฒนาครูดวยการใหความรู การฝกปฏิบัติ ผานการอบรม ในดานของหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู  เทคนิควิธีการสอนในรูปแบบตาง
ๆ ที่นาสนใจตลอดจนการสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอในศาสตรที่ตนเองสอนเพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญ    กิจกรรมพัฒนาครูสูสากลที่
สงเสริมดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยครูจะไดรับการเรียนรูเพิ่มเติมทางดานภาษาอังกฤษจากครูเจาของภาษา และสอบประเมินความรู
ตนเองจากการสอบวัด ระดับความรูเพื่อเปนแนวทางในการเรียนรูของตนเอง  
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           โรงเรียน จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ผานโครงการสรางสังคมแหงการเรียนรูโดยนําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางาน
และการเรียนรูของผูเรียนประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆเชน มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปนตน โดย จัดอบรมสัมมนา พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สงเสริมการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) จากภายในสูภายนอกโดยกิจกรรมเปดประตูสูความรูท่ีเปดโอกาสใหครูท่ีไดรับการอบรมจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดมาเผยแพรความรูที่ไดรับมา
เผยแพรใหเพื่อนครูไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของตนเองโดยในทุกเดือนคุณครูจากกลุมสาระการเรียนรูตางๆจะ
นําความรูท่ีไดรับมาถายทอดใหแกเพื่อนครูในการประชุมประจําเดือนของโรงเรียน ซึ่งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในโรงเรียนเพ่ือใหครูได
สรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปน แบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

                   โรงเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน   โดยไดถอดบทเรียนเพ่ือติดตามการอบรม
พัฒนาครูและบุคลากรดวยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน การรายงานการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ จากการดําเนินงานของโรงเรียนจึงเห็นไดวา
โรงเรียนไดสงเสริม  สนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ือใหครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียน
ไดอยางเต็มตามศักยภาพ

          โรงเรียนจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ/อุปกรณตางๆ ในการเรียนรู และการจัดแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียนอยางพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี
การจัดการสงเสริมหองเรียน บริเวณโดยรอบของโรงเรียนใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู มีเครื่องมือ อุปกรณ สื่อที่ทันสมัย และเทคโนโลยี เตรียมพรอม
สําหรับการเรียนการสอนอยางมีความสุข       การจัดแหลงเรียนรูภายใน มีหองวิทยบริการ,หองปรีชาญาณ,หองคอมพิวเตอร,หอง iMusic, หอง English
Lab เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาการท่ีครบทุกดาน หองศูนยวิทยบริการ เปนแหลงการเรียนรูที่รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศที่มี
ประโยชน ไมวาจะเปน หนังสือ วารสาร นิตยสาร และส่ือสิ่งพิมพอื่น ๆ สําหรับใหบริการ ผูเรียน เพื่อใชเปนแหลงศึกษาคนควาและหาความรูเพ่ิมเติม มี
การนําส่ืออิเล็กทรอนิกสเขามาใหบริการโดยการนําเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมาใหบริการ เชน มีการติดตั้งคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคน ให
บริการมีการนําเสนอนิทรรศการที่นาสนใจ โดยหยิบยกเอามาจากขาวสารท่ีไดรับความนิยม เพ่ือนํามาจัดนิทรรศการและแนะนําสื่อสารสนเทศตาง ๆ ที่มี
เร่ืองราวสอดคลองกับเรื่องราวที่นําเสนอในนิทรรศการ เพื่อแนะนําและกระตุนใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูจากหนังสือและสื่อสารสนเทศเหลานั้น 
จัดใหมีบริการอินเทอรเน็ต รวมไปถึงอุปกรณสําหรับการเชื่อมตอ เพื่อการสืบคน เชน คอมพิวเตอร หรือ iPad ซึ่งบรรณารักษ อาจใชวิธีการจํากัดการใช
เครือขายในแตละวันของสมาชิกหองสมุด เพื่อตัดปญหาการใชบริการท่ีนานเกินไปได เชน กําหนดใหสมาชิก ใชงานไดวันละ 3 ชั่วโมง หรือ อาจจะใชวิธีลง
ทะเบียนทีละ 1 ชั่วโมง เพื่อใหสมาชิกไดสลับกันใชไดอยางท่ัวถึง

         สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา ใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษากําหนด

          โดยสถานศึกษาจัดระบบ Mas School ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ท่ีสามารถบริหารงานดานระบบงานปกครอง ระบบงานหองสมุด ระบบ
งานขอมูลนักเรียน ระบบงานทะเบียน ระบบงานบุคลากรและเงินเดือน ระบบงานวัดผลและประเมินผล ระบบงานวิชาการ และประมวลผลสินคาคงคลัง
ซ่ึงฝายทรัพยากร งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีการสํารวจอุปกรณดานเทคโนโลยีอยางเปนระบบ มีการซอมบํารุงและพัฒนา เพ่ือใหสามารถใช
เทคโนโลยีอยางสะดวก ทันสมัยและเปนปจจุบัน

          การพัฒนาระบบบริหาร ในการติดตอสื่อสารผูปกครอง ติดตามดูแลนักเรียนรวมกัน ผานทาง Application “Line”  ระบบดูแลนักเรียน SDQ

                   สวนในดานการจัดการเรียนรู มีการจัดทําแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในเรื่องการนําเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประสิทธิภาพในชั้นเรียน เชน
กิจกรรม iTeacher เปนตน ในสถานการณโควิด -19 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน มี
การถายทอดสดในชั้นเรียนผาน Youtube Live จัดแหลงเรียนรูออนไลน จัดทําสื่อการเรียนการสอนแบบ Digital และพัฒนาระบบการสื่อสารของครูกับ
นักเรียนโดยตรงผานทาง Application “Seesaw” และMicrosoft Team ซึ่งกระบวนการพัฒนาระบบบริหาร โดยเฉพาะในการจัดการเรียนรู ไดพัฒนา
ควบคูการแบงปน (PLC) โดยเฉพาะการสอนออนไลน ในการแกไข พัฒนา เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสุงที่สุด และครูไดจัดทํารายงาน
ผลการจัดการเรียนรการสอนออนไลน ทุกกลุมสาระ เพื่อเปนขอมูลสรุปจากการจัดการเรียนการสอนออนไลนปการศึกษา 2564
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          ระบบการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี จัดคณะกรรมการดําเนินงานใหมีสวนรวมในการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ
ศึกษาอยางเหมาะสมชัดเจน สอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครองและชุมชนที่มีตอการบริหาร การจัดการศึกษา   การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ส่ือ/อุปกรณตางๆ ในการเรียนรู อยางพอเพียงหรือไม และเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอยางเปนระบบ

               ในดานระบบงานสารเทศของการบริหาร ตามโครงสรางการบริหาร สามารถแบงขอมูลระบบสารสนเทศไดเปน 7 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝาย
วิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบุคลากร ฝายทรัพยากร ฝายมาตรฐานคุณภาพ และฝายอภิบาลแพรธรรม ซึ่งแตละฝายมีระบบขอมูลสารสนเทศจาก
ระบบ Mas School และมีเอกสารที่เกี่ยวของ ในการเก็บขอมูลสารสนเทศ ทุกๆ ปการศึกษา มีกระบวนการ PDCA ประเมินและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ โดยนําผลการพัฒนา ไปพัฒนาอยางเปนระบบในการปการศึกษาถัดไป รวมถึงมีการแตงตั้งคณะกรรมสารสนเทศ เพ่ือติดตามระบบ
เอกสารและเผยแพรสูสาธารณะชน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 78

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 94.00 76 97.44 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
√ - 75

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 78

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ
√ - 78

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนํา

เสนอผลงาน
√ - 72

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได
√ - 78

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 95.00 75 96.15 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 78

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 72

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 74

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 96.00 76 97.44 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 76

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก

เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 76

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 94.00 76 97.44 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 76

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปา

หมายในการจัดการเรียนรู
√ - 76

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน

ผล
√ - 76

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 76

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 95.00 78 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู
√ - 78

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง
√ - 78

สรุปผลการประเมิน 97.69 ยอดเยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จุดเนน ครูและบุคลากรเปนแบบอยางที่ดีและมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

          นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ป 2563-2565 โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาไวใน พัทธ
กิจท่ี 2 เปาหมายที่ 3 กลยุทธที่ 4 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทํา ใหรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ปการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนในรูปแบบ Online ในระบบ Microsoft Teams 100% สําหรับการเตรี
ยมสอนและการเตรียมความพรอมในการเรียน มีการดําเนินงาน กิจกรรมอยางหลากหลายจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยการ
วิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษาโดย กําหนดใหครูผูสอนทุกรายวิชา ดําเนินการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผู
เรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชจัด
กิจกรรมไดจริง ครูใชสื่อ และแหลงเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข โดยสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ดวยเทคนิควิธีที่หลากหลายตามมาตรฐานการเรียนรูมีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู มีแผนงานการนิเทศ
การเรียนการสอนภายใน มีกิจกรรมการเรียนรูและผลงานของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นผูเรียนเกิดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได

           โรงเรียนดําเนินงานตาม  พัทธกิจ 2 เปาหมาย 3 กลยุทธ 5 ตัวชี้วัด 1, 2 รอยละ 100 ของครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู รอยละ 100 ของครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน   การใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ทางโรงเรียนเห็นความสําคัญ และความกาวหนาอยางไมหยุดน่ิงของสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะมี
บทบาทตอการดําเนินชีวิต และเอื้อตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง จึงจัดเตรียมส่ือ และเทคโนโลยีที่มีความพรอมใหคุณครูไดเรียนรู รวมถึงจัดอบรม ฝกปฏิบัติ
การใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีการทํา MOU กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เชน มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู คุณครูไดพัฒนาตนเองถึงระดับที่เปนวิทยากร และมีความเชี่ยวชาญในการแบงปนความรูให
กับคุณครูท้ังโรงเรียน รวมถึงผูปกครอง และบุคลากรตางสถานศึกษา นอกจากนี้กิจกรรม iTeacher ทําใหคุณครูทุกคนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังคงพัฒนาตออยางไมหยุดยั้ง สนับสนุนใหคุณครูทุกคนทํางานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนา
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบการสอนออนไลนในยุค New normal ในการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และนําผลการวิจัยมาปรับการเรียน
การสอน รวมถึงเผยแพรตอสาธารณชน

                   โรงเรียนดําเนินงานตาม พัทธกิจ 2 เปาหมาย 4 กลยุทธ 6 ตัวชี้วัด 1, 2 รอยละ 95 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการเนนการมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวก รอยละ 95 ของครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรูสามารถเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข     การจัดการสงเสริมหองเรียนเชิงบวก บริเวณโดยรอบของโรงเรียนใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู มีความสะดวก สะอาด ทันสมัย
เคร่ืองมือ อุปกรณ สื่อ และเทคโนโลยี เตรียมพรอมสําหรับการเรียนการสอนอยางมีความสุข จัดหองเรียนใหเหมาะสมกับวัยเรียนรูของแตละระดับชั้น
คุณครูทุกคนไดรับการอบรมในเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เรียนรูวานอกจากสภาพแวดลอม ตัวอาคาร สื่อ และสิ่งสําคัญคือ การจัด
บรรยากาศในหองเรียน ใหอบอุน นักเรียนพรอมที่จะเรียนรู กลาแสดงออก กลาคิด กลาปฏิบัติ เรียนรูอยางปลอดภัย ไมกังวล เพราะครูผูสอนมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กๆ มีความรักสามัคคีมอบใหแกกัน รักที่จะเรียนรู รวมถึงสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข และ
แผนงานนิเทศการเรียนการสอน ทําใหคุณครูทุกคนทราบถึงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน หรือนําบันทึกหลังการสอนมาทํางานวิจัย เพ่ือพัฒนาอยาง
สม่ําเสมอในการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก

          โรงเรียนดําเนินงานตาม พัทธกิจ 2 เปาหมาย 3 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด 1-4 รอยละ 94 ของผูเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการวัดการ
เรียนรูอยางเปนระบบ รอยละ 94 ของครูมีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู รอยละ 94
ของครูเปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการการวัดและประเมินผล รอยละ 94 ของครูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนรู  การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยคุณครูไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู รวมถึง
ในเร่ืองของการวัดและประเมินผลผูเรียน กอใหเกิดทักษะในการรับเปล่ียนรูปแบบการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย สามารถเลือกและสรางเคร่ือง
มือท่ีใชในการประเมินทั้งความรู ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงคไดตามสภาพจริงและตรงตามมาตรฐานในการจัดการเรียนรู ทางโรงเรียนไดวางแนวทาง
ในการนิเทศการสอน ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศ และนําผลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอน มาทํางานวิจัย เพ่ือนําผลมาพัฒนาผูเรียนตอไป
คุณครูมีสวนรวมในการวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล นอกจากน้ันยังมีการประชุมวางแผนในเรื่องของการจัดการ
เรียนอยางสม่ําเสมอทั้งประชุมประจําสัปดาห และประชุมประจําเดือน ท้ังกลุมยอยและกลุมใหญ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู PLC การรวมแรง รวมใจ
รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ

                   โรงเรียนดําเนินงานตาม พัทธกิจ 2 เปาหมาย 3 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด 1-2 รอยละ 94 ของครูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในการจัดการเรียนรู รอยละ 95 ของครูนําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียน
รู โดยการนิเทศการสอน และนําผลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอน ไมวาจะเปนรูปแบบการสอน เคร่ืองมือสื่ออุปกรณ หรือระบบการวัดและ
ประเมินผล นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหคุณครูทุกคนทํางานวิจัย และนําผลการวิจัยออกมาเผยแพร นอกจากน้ันแผนงานดูแลนักเรียน ที่ศึกษาขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคล ทําใหทราบถึงความพึงพอใจ และความสนใจของผูเรียนเปนแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน โรงเรียนสงเสริมใหคุณครูไดมีการประชุม อบรม ฝกปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการประชุมกลุมยอย และกลุมใหญ
อยางสม่ําเสมอ ทุกกิจกรรมใชรูปแบบ PDCA มีการวางแผนรวมกัน ลงมือปฏิบัติ และทําการตรวจติดตามผล ปรับปรุง พัฒนา แกไข และดําเนินการอีก
คร้ัง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง

     ฝายวิชาการมีการสงเสริมใหครูวางแผนการจัดการเรียนรูรายภาคเรียน/รายป ซ่ึงมีหลักฐาน คือ

่
Page 56 of 69



          ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดและสงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดยครูผูสอนจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดและสงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง โดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก หรือ Active Learning ดวยเทคนิควิธีที่หลาก
หลาย เชน การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) ทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิผล และจากการตรวจติดตามประเมินแผนการ
จัดการเรียนรูพบวา ครูมีความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรไดสอดคลองกับหนวยการเรียนรู อีกทั้งยังมีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
สอดคลองตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร สามารถพัฒนาผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงคไดสอดคลองกับตัวชี้วัดของวิชา
น้ัน ๆ และครูผูสอนนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน   โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูครบคนครบทุกชั้นเรียน
ซ่ึงมีหลักฐานดังน้ี

กลุมสาระการเรียนรู/จํานวนครู ระดับชั้น จํานวนแผนการจัดการเรียนรู

ภาษาไทย/10 คน

ประถมศึกษาปที่ 1 71 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 60 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 61 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 37 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 63 แผน

  ประถมศึกษาปที่ 6 49 แผน

คณิตศาสตร/12 คน

ประถมศึกษาปที่ 1 27 แผน

ประถมศึกษาปที่ 1 Math 16 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 52 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 Math 19 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 98 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 Math 12 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 60 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 Math 8 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 50 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 Math 6 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 39 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 Math 8 แผน
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กลุมสาระการเรียนรู/จํานวนครู ระดับชั้น จํานวนแผนการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร/13 คน

ประถมศึกษาปที่ 1 วิทยาศาสตร 30 แผน

ประถมศึกษาปที่ 1Coding 14 แผน

ประถมศึกษาปที่ 1 Science 9 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 วิทยาศาสตร 30 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 Coding 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 Science 12 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 วิทยาศาสตร 31 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 Coding 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 Science 15 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 วิทยาศาสตร 28 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 Coding 16 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 Science 17 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 วิทยาศาสตร 40 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 Coding 16 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 Science 25 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 วิทยาศาสตร 28 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 Coding 12 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 Science 21 แผน

สังคมศึกษา/8 คน ประถมศึกษาปที่ 1สังคมศึกษา 22 แผน

ประถมศึกษาปที่ 1ประวัติศาสตร 8 แผน

ประถมศึกษาปที่ 1หนาที่พลเมือง 10 แผน

Page 58 of 69



กลุมสาระการเรียนรู/จํานวนครู ระดับชั้น จํานวนแผนการจัดการเรียนรู

ประถมศึกษาปที่ 2 สังคมศึกษา 21 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2ประวัติศาสตร 6 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2หนาที่พลเมือง 10 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 สังคมศึกษา 12 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3ประวัติศาสตร 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3หนาที่พลเมือง 10 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 สังคมศึกษา 14 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4ประวัติศาสตร 8 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4หนาที่พลเมือง 10 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 สังคมศึกษา 27 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5ประวัติศาสตร 9 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5หนาที่พลเมือง 10 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 สังคมศึกษา 13 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6ประวัติศาสตร 6 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6หนาที่พลเมือง 10 แผน

สุขศึกษาและพลศึกษา/4 คน

ประถมศึกษาปที่ 1 8 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 12 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 12 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 14 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 16 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 13 แผน
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กลุมสาระการเรียนรู/จํานวนครู ระดับชั้น จํานวนแผนการจัดการเรียนรู

ศิลปะ/8 คน

ประถมศึกษาปที่ 1 ศิลปะ 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 1 ดนตรี 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 1 นาฏศิลป 4 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 ศิลปะ 6 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 ดนตรี 6 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 นาฏศิลป 4 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 ศิลปะ 5 แผน

ศิลปะ/8 คน

ประถมศึกษาปที่ 3 ดนตรี 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 นาฏศิลป 5 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 ศิลปะ 5 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 ดนตรี 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 นาฏศิลป 6 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 ศิลปะ 6 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 ดนตรี 10 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 นาฏศิลป 6 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 ศิลปะ 6 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 ดนตรี 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 นาฏศิลป 4 แผน

การงานอาชีพ/4 คน ประถมศึกษาปที่ 1 5 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 4 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 5 แผน
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กลุมสาระการเรียนรู/จํานวนครู ระดับชั้น จํานวนแผนการจัดการเรียนรู

ประถมศึกษาปที่ 4 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 7 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 7 แผน

ภาษาตางประเทศ / 15 คน

ประถมศึกษาปที่ 1 ภาษาอังกฤษ 45 แผน

ประถมศึกษาปที่ 2 ภาษาอังกฤษ 51 แผน

ประถมศึกษาปที่ 3 ภาษาอังกฤษ 20 แผน

ประถมศึกษาปที่ 4 ภาษาอังกฤษ 54 แผน

ประถมศึกษาปที่ 5 ภาษาอังกฤษ 41 แผน

ประถมศึกษาปที่ 6 ภาษาอังกฤษ 45 แผน

 

 

การดูแลใหครู มีการใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ประกอบการจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม

       ในการใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ครูผูสอนมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความพรอมทางดานการพัฒนาการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีความรูความสามารถและมีความต้ังใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน สรางนวัตกรรมการเรียนรู
โดยใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุงพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน
อยางเต็มตามศักยภาพ โดยฝายวิชาการไดดูแลใหครูทุกคน จัดการเรียนการสอนดวยสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู สรุปไดตามตารางดังน้ี

 

การดูแลใหครู มีมาตรฐานดานกระบวนวัดและประเมินผล

        ฝายวิชาการไดวางระบบการวัดและประเมินผลตลอดทั้งป โดยมีขั้นตอนต้ังแตเร่ิมจนสิ้นสุดปการศึกษาดังน้ี วางแผนการวัดประเมินผลการเรียนรูให
สอดคลองกับหลักสูตร เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนสําหรับครูผูสอนโดยในการประเมินความรูและทักษะตาง
ๆ ตามกลุมสาระการเรียนรู มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีกระบวนการ ดังน้ี   มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ประเมินจากแบบทดสอบ Pre-Post test การเก็บคะแนนปฏิบัติระหวางเรียน และปลายภาคเรียน
นอกจากน้ียังมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู โดยมีการวัดและประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคลสอดคลองตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดแตละกลุมสาระการเรียนรูดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย  

แนวทางการประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2564

รายวิชาพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย / คณิตศาสตร / วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /ภาษาตางประเทศ
กําหนดสัดสวนคะแนนออกเปน 70 : 30 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ประเมินระหวางเรียน   70 ประเมินสอบปลายภาค 30 ประเมินระหวางเรียน 70 ประเมินสอบปลายภาค 

1.ประเมินผลระหวางเรียน  40 - สอบปลายภาค 30 1.ประเมินผลระหวางเรียน    40 - สอบปลายภาค  30

2.สอบกลางภาค 20   2.สอบกลางภาค  20  

3.คุณลักษณะประจําวิชา  10   3.คุณลักษณะประจําวิชา  10  
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ / ศิลปะ / สุขศึกษาและพลศึกษา ก าหนดสัดสวนคะแนนออกเปน 80 :20
โดยมีรายละเอียด ของคะแนนดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ประเมินระหวางเรียน    80 ประเมินสอบปลายภาค    20 ประเมินระหวางเรียน    80 ประเมินสอบปลายภาค    2

1.ประเมินผลระหวางเรียน     50 - สอบปลายภาค             20 1.ประเมินผลระหวางเรียน   50 - สอบปลายภาค    20

2.สอบกลางภาค   20   2.สอบกลางภาค   20  

3.คุณลักษณะประจําวิชา      10   3.คุณลักษณะประจําวิชา      10  

 

รายวิชาเพิ่มเติม : วิชาหนาที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ประเมินระหวางเรียน   90 ประเมินสอบปลายภาค  10 ประเมินระหวางเรียน  90 ประเมินสอบปลายภาค 10

1.ประเมินผลระหวางเรียน 80 - สอบปลายภาค    10
1.ประเมินผลระหวางเรียน

   80
- สอบปลายภาค    10

3.คุณลักษณะประจําวิชา   10  
3.คุณลักษณะประจําวิชา

     10
 

รายวิชาเพิ่มเติม (ตามจุดเนนของโรงเรียน) : วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร /ฯลฯ

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ประเมินระหวางเรียน   80 ประเมินสอบปลายภาค  20 ประเมินระหวางเรียน   80 ประเมินสอบปลายภาค  20

1.ประเมินผลระหวางเรียน   50 - สอบปลายภาค     20
1.ประเมินผลระหวางเรียน 

50
- สอบปลายภาค  20

2.สอบกลางภาค    20   2.สอบกลางภาค   20  

3.คุณลักษณะประจําวิชา  10   3.คุณลักษณะประจําวิชา 10  

หมายเหตุ : นําคะแนนที่ไดในแตละภาคเรียนมารวมกันแลวหารดวย 2 เพื่อตัดสินผลการเรียนปลายป

         ฝายวิชาการมีกระบวนการใหครูถอดบทเรียน จากผลการประเมิน ดวยวิธีการ คือเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทําใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ปการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนในรูปแบบ Online
ในระบบ Microsoft Teams 100% ซึ่งใหครูผูสอนเขียนรายงานการสอนออนไลนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยไดนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนา
ในเร่ืองตาง ๆ คือ ในการจัดการเรียนการสอนของครู  พัฒนาดานสื่อการเรียนการสอน

       ฝายวิชาการไดจัดโอกาสใหครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพของผูเรียนในแตละป คือ มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยครูมีการรายงานผลผูเรียนเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ หลังการสอบ
กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียนทั้งสองภาคเรียน ทําใหผูปกครองรับทราบขอมูลดานการเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่องและเปนการพัฒนารวมกันทั้ง
ดานการเรียนและคุณภาพ
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ยังคงรักษาคุณภาพของผูเรียน ตามจุดเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรูและสมรรถนะระดับสากล พรอมเปนพลโลก โดยมีรางวัลจากคุณภาพเชน

-รางวัลระดับนานาชาติ รางวัลชนะเลิศ Gold Award นวัตกรรม the ASC BUDDY BOT หัวขอ Robot, Be my Friend! การแขงขันการประกวดสิ่งประดิษฐและโครงงานวิทยาศาสตร

หนวยงานที่มอบรางวัล International Youth Robot Competition (IYRC) -รางวัลเหรียญทอง Gold Award จากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมป กนานาชาติ รอบ Heat Round

(แบบออนไลน) การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2021 -รางวัลโลประทาน พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล "เพชรแหงแผนดิน" ครั้งที่ 1 โลรางวัลเด็กและ

เยาวชนดีเดนท่ีนําช่ือเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565 เยาวชนดีเดนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565 กระทรวงศึกษาธิการ -รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ได

คะแนน 96 คะแนน กิจกรรมแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7 7th Thailand Eng-lish Online Contest by EOL เปนตน แมจะอยูในสภาพการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด 19 แตดานคุณภาพผูเรียนยังสามารถสงผลตอคุณภาพของผูเรียนตามเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดานการบริหารและการจัดการ จุดเนน โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู ระดับมาตรฐานสากล สถนศึกษาไดรับรางวัลที่สถานศึกษาไดรับ ปการศึกษา 2564 ระดับสถานศึกษา หน่ึง

นวัตกรรม หนึ่งโรงเรียน ปการศึกาษา 2564 ระดับภูมิภาค "ระบบ SMART ASCS โดยใชระบบบริหารแบบมีสวนรวม"

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จุดเนน ครูและบุคลากรเปนแบบอยางท่ีดีและมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นโยบายท่ีใชขับเคลื่อนพัฒนา สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ป 2563-2565

โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาไวใน พัทธกิจที่ 2 เปาหมายท่ี 3 กลยุทธท่ี 4 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทํา ใหรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม ปการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนในรูปแบบ Online ในระบบMicrosoft Teams 100% สําหรับการเตรียมสอนและการเตรียม

ความพรอมในการเรียน มีการดําเนินงาน กิจกรรมอยางหลากหลายจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผลการเรียนรูของหลักสูตร

สถานศึกษาโดย กําหนดใหครูผูสอนทุกรายวิชา ดําเนินการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ซ่ึงครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง ครูใชสื่อ และแหลงเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมี

ความสุข โดยสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดวยเทคนิควิธีท่ีหลากหลายตามมาตรฐานการเรียนรูมีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู มีแผนงานการนิเทศการ

เรียนการสอนภายใน มีกิจกรรมการเรียนรูและผลงานของผูเรียนที่สะทอนใหเห็นผูเรียนเกิดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

4. จุดควรพัฒนา

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

จากผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ผลสรุปแผนปฏิบติการประจําป พบวา ทักษะในการเขียนภาษาไทยแตละระดับชั้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด บรรลุคาเปาหมาย แตโรงเรียนยัง

คงตระหนักในสถานการณที่นักเรียนตองเผชิญจากระบวนการเรียนการสอนใสชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID 19 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึง

ทําใหนักเรียนไมสามารถมาเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนได แตเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะและสงเสริมดานคุณภาพผูเรียนใหตรงตามเปาหมาย ทางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเปนแบบออนไลนเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณในยุค New Normal และนักเรียนทุกคนสามารถเขารวมกิจกรรมเรียงรอยถอยความที่บาน

ของตนเองได ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะการเขียนดานการจัดลําดับความคิดและการเชื่อมโยงเรื่องราวอยางตอเนื่อง เนื่องจากยังมีผูเรียนที่จัดลําดับความคิดและเชื่อมโยงเรื่องราว

ในการเขียนไมดีเทาท่ีควร ควรใหมีการจัดกิจกรรมเรียงรอยถอยความตอไป เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมเปนการสงเสริมทักษะทางภาษาไทยดานการเขียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม

นอกจากนี้ผูเรียนที่มีคะแนนสูงสุดแตละหองจากการเขียนเรื่องจากภาพและการเขียนเรียงความยังไดรับการคัดเลือกเขาแขงขันในกิจกรรมเรียงรอยถอยความ ซึ่งเปนการสรางแรงบันดาล

ใจใหแกผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาไทยใหเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังยังเปนการเสริมแรงและกระตุนใหผูเรียนคนอื่น ๆ อยากพัฒนาทักษะของตนเอง ทักษะการคิดคํานวณ ควร

พัฒนาผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรคจากการฝกคิดเลขเร็ว ควรมีการฝกใหผูเรียนกลาตัดสินใจและกลาตอบที่มากขึ้น ควรฝกใหผูเรียนมีการตัดสินใจและการใหเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจดวยตนเองเพ่ิมมากขึ้น และควรท่ีจะเพ่ิมเติมแนะนําวิธีการคํานวณท่ีละเอียดกวานี้ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและควรยกระดับการวิเคราะห

โจทยปญหาใหมากขึ้น เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถแกโจทยปญหามากยิ่งขึ้น การพัฒนาความสามารถการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากการประเมินโครงการ ASCS Sci-Tech า

รอบรมเชิงปฏิบัติการควรเปนกิจกรรมที่เปน Onsite เพราะจะไดมีการดูแลแนะนํานักเรียนอยางใกลชิด ถามีการจัดการเรียนการสอนปกติควรใหนักเรียนไดทํางานเปนทีม เพื่อเรียนรูการ

อยูรวมกัน มีการวางแผนการทํางานรวมกัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ไดรับมอบหมาย ถามีการจัดการเรียนการสอนปกติ ควรใหนักเรียนไดฝกการ

เขียน Code รวมกับหุนยนตเพื่อใหเห็นผลลัพธที่ชัดเจนขึ้น และกระตุนความสนใจของผูเรียนเพิ่มมากขึ้น ถามีการจัดการเรียนการสอนปกติควรนําไปเผยแพรความรูใหกับนักเรียนระดับ

ช้ันอ่ืนๆดวยกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจนในการแบงปนผานชองทางคลิปวีดิโอ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรมีการทดสอบกอนและหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจ และ

ทักษะของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนใหมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาความเปนไทย ความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล และใหผูเรียนรักษาสุขภาพจิต อารมณ สังคมและแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวง

วัย กิจกรรม Social ทาใหคิด ผูเรียนควรไดรับการปฏิบัติเพิ่มเติมจากกระบวนการทํางานกลุมมากขึ้นในการแกปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการ

เรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นและสามารถนําทักษะนี้ไปใชในชีวิตประจําวันไดตลอดชีวิตมากยิ่งขึ้น กิจกรรมประกวดพานไหวครู ควรขยายเวลาการประชาสัมพันธกิจกรรมและเวลาสงผลงานเขา

ประกวด กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ผูเรียนควรไดรับโอกาสในการเขารวมในสถานการณจริง เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติและแสดงออกซึ่งมารยาทไทย กิจกรรม

Creative of Arts ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม คอนขางนอย ทําใหผูเรียนบางคนทํางานไดไมเต็มที่ และกิจกรรม Kids Talent ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมแสดงศักยภาพที่หลาก

หลายนอกเหนือจากการรอง เตน เลนดนตรี เพื่อใหผูที่มีความสามารถดานตางๆมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
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กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดานการบริหารและการจัดการ จัดระบบพัฒนาระบบบริหารดานเทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดเตรียมหลักสูตรตาม

แนวทางกระทรวงศึกษาธิการ ในดานหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดานการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาในดานตางๆครูควรไดรับการพัฒนาตามความสนใจเปนรายบุคคลและสามารถจัดการ

อบรมหรือการใหความรูแกครูโดยคํานึงถึงความสามารถพื้นฐานรายบุคคลแลวนํามาจัดระบบการเรียนรูตามความสามารถ จากโครงการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควิด – 19 สงผลใหการจัดกิจกรรมในโครงการนี้จําเปนตองปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบออนไลนหากมีการฝกอบรมควรเปนไปตามความสนใจของคุณครู โดยจัด

ระยะเวลาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมดานเทคโนโลยีการการสรางสื่อเพื่อการเรียนการสอน ใหแกคุณครู ใหมีความทันสมัยอยูเสมอและตองการใหไดรับความรูเกี่ยวกับ

การผลิตส่ือสําหรับใชสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาทุก ๆ ปการศึกษารวมถึงการพัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษ (CEFR) ทั้งนี้ทางผูรับผิดชอบกิจกรรมควรแนะนําการเขาสอบและ

เน้ือหาในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษของคณะครูโดยจัดประชุมช้ีแจงโดยตรงเพื่อใหสามารถตอบคําถามขอสงสัยของคณะครูไดเพื่อความเขาใจที่มากยิ่งขึ้น ครูและ

บุคลากรควรไดรับการฟนฟูจิตใจเพ่ือเสริมสรางกําลังใจในการทํางานรวมท้ังการสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะผูบริหารอยางสมํ่าเสมอทุก

ปการศึกษา ดานการใชระบบเทคโนโลยี การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการบริหารจัดการของทางโรงเรียนยังมีอุปสรรคในเรื่องของสัญญาณอินเตอรของบาง

หองเรียนสัญญาณยังขาดหายไปบางชวงเวลา จึงทําใหการสนับสนุนเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องที่ตองปรับปรุงและพัฒนาตอไป ควรมีการวางแผนในเรื่องของการปรับปรุง

สัญญาณอินเตอรของบางหองเรียนเทคโนโลยีที่สนับสนุน เพื่อใหบุคลากรภายในโรงเรียนไดมีโอกาสใชงานใหมากขึ้นในอนาคตตอไป

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

การสรางส่ือการเรียนการสอน กิจกรรมตองมีการเรียนรูและสรางผาน Application ตาง ๆ บางอยางมีราคาสูงเกินไป ควรมีการซื้อ Application บางอยางที่เกิดประโยชนอยางแทจริง

สําหรับครูและนักเรียน ซึ่งสามารถใชรวมกันได จะเปนการลดคาใชจาย

5. แนวทางการพัฒนา

     จากภาพความสําเร็จ สรุปแผนปฏิบัติการประจําป 2564 วิสัยทัศน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม เปนโรงเรียนคาทอลิกระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย กาวไกล

สูสังคมโลก สามารถสรุประดับพัทธกิจของผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

ตารางสรุประดับพันธกิจ

ภาพความสําเร็จระดับ
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ

ตั้งไว ได บรรลุ ไมบรรลุ

พันธกิจ 1
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาคาทอลิก โดยเนนการเปนผูนําผูรับ

ใช (Servant Leadership)
93 96.09 / -

พันธกิจ 2 พัฒนาครูใหมีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 95 97.69 / -

พันธกิจ 3 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 95 96.96 / -

พันธกิจ 4
สงเสริมผูเรียนใหดํารงตนบนพื้นฐานความเปนไทย อยูในสังคมอยางมีความ

สุข
95 96.09 / -

พันธกิจ 5 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและสมรรถนะระดับสากล พรอมเปนพลโลก 94 96.66 P -

         โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ป 2565-2567 เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามจุดเนนกระทรวงศึกษา การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสูสากล จากการผลการวิเคราะห SWOT โรงเรียนจึงจุดเนนสถานศึกษา ป 2565 ดังนี้ 

   ดานคุณภาพผูเรียน ผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการเปนนวัตกรรท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนจัดแผนงาน โครงการสําหรับพัฒนาดังนี้

   โครงการ ASCS รอบรูนอกร้ัวคอนแวนต พัฒนาผูเรียนสามารถแกปญหาการเรียนรูหรือนําไปตอยอดใหเกิดประโยชน โดยใชโครงงานเปนฐาน ที่สอดคลองกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

    โครงการ ASCS Competition สงเสริมผูเรียนสูการแขงขันภายนอกและระดับนานาชาติ 

   ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ สงเสริมใหระบบบริหารจัดการ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนจัดแผนงาน โครงการสําหรับพัฒนาดังนี้

       แผนงานนโยบายและแผน สําหรับการพัฒนาระบบบริหาร

       แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียนและครู 

       แผนงานพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ดานกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการจัดการเรียนรู โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ สงเสริมครูและบุคลาการพรอมเปนพลเมืองในยุคดิจิทัล 

       แผนงานพัฒนาหลักสูตร ครูท่ีมีการกําหนดเปาหมาย กระบวนการ และคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค

       แผนงานการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถแกปญหาการเรียนรูหรือนําไปตอยอดใหเกิดประโยชน โดยใชโครงงานเปนฐาน ที่สอดคลองกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

6. ความตองการชวยเหลือ

    โรงเรียนตองการใหทางกระทรวงศึกษาธิการ เปดการอบรม จัดการแขงขันระดับสถานศึกษา สําหรับโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และใหหนวยงานสพฐ สพป.

กรุงเทพมหานคร มีสวนใหคําแนะนํา ติดตาม นอกจาก สช. เทานั้น เพื่อเปนการเปดโอกาส การใหขอเสนอแนะ มุมมองที่แตกตางเพื่อสถานศึกษา 
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    โรงเรียนตองการจัดทําความรวมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารดานเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาผูเรียน 

     

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ระบบ SMART ASCS โดยใชระบบบริหารแบบมีสวนรวม

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/31121/

- กิจกรรม Robot นานาชาติ ผลการดําเนินงานมากกวา 3 ป

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : นานาชาติ (C3)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวประนอมไพร พิเศษศักด์ิ   ผูอํานวยการ

กิตศิรณัฏฐ เชียงแรง    เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(คาเปาหมายป2564 เผยแพรหนาเว็บ)



 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพ่ือประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน  

            
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและประกำศค่ำเป้ำหมำย เพ่ือเป็น
กลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย โดยเฉพำะผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ นโยบำยและจุด เน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
 หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด และเป็นไป
ตำมเจตนำรมณ์วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ปกครองและ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
เพ่ือพัฒนำสู่คุณภำพทั้งระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนตำม 
กฎกระทรวง พ.ศ.2561 “ข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับ..” 
ดังนั้นโรงเรียน จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตำมนโยบำยปฏิ รูป
ระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องมำตรฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ.2561  จ ำนวน 3 มำตรฐำนและโรงเรียนจัดเตรียมมำตรกำรส่งเสริมให้
สอดคล้องแผนกำรศึกษำชำติ โดยมีมำตรฐำนดังต่อไปนี้  
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้ 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
  2) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ 
          แก้ปัญหำ 
  3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  6) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
  3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  2.1 กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่ เน้นคุณภำพของผู้ เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ  
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

  2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชื่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
  2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
  3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 



   กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ใด้
ด ำเนินกำรตั้งแต่เริ่มปีกำรศึกษำ 2564 

 
   ประกำศ ณ วันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

           (นำงสำวประนอมไพร  พิเศษศักดิ)์ 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
ประกาศใช้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  ร้อยละ 93 

2) 
มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
ร้อยละ 94 

3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ 83 

4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ 95 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 82 

6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ร้อยละ 95 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 96 

2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ร้อยละ 95 

3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ร้อยละ 94 

4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ร้อยละ 93 

มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ร้อยละ 93 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  ร้อยละ 96 

2.3  
ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร

สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
ร้อยละ 95 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ร้อยละ 92 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 94 

2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 93 



มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

3.1 
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
ร้อยละ 94 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 95 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 96 

3.4 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 94 

3.5 
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 95 

 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมคณะกรรมการเห็นชอบSAR64)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
คร้ังที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  
************************************************************ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี ปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
สีลม ปีการศึกษา 2565 

1.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566 
1.3 คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปีการศึกษา 2565 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 

3.1 การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2567  
3.3 การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1 การตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564  

4.3 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
 4.4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565  

4.5 รายงานประเมินตนเองปีการศึกษา 2564 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

5.1 การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพภาคเรียนท่ี 1  
     ปีการศึกษา 2565 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
คร้ังที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  
************************************************************ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางสาวหทัยทิพย์ กิจเจริญ   ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ประธาน 
2.นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ/เลขานุการ 
3.นางสาวปรียารัตน์ ประทุมเทา  ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
4.รศ.ดร.จุไรรัตน ์ สุดรุ่ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
5.ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
6.นางกิตศิรณัฏฐ์  เชียงแรง  ผู้แทนครู/กรรมการ 
7.นางสาวจินดารัตน์ เจียเจษฎากุล  ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ 
8.นางสาวพัชรินทร์ ชาญณรงค์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
9.นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ/ผู้บันทึกการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี ปฏิบัติหน้าท่ี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
สีลม ปีการศึกษา 2565 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มอบหมายให้เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี ปฏิบัติหน้าท่ี  
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม รับผิดชอบงานอภิบาลและแพร่ธรรม ในปีการศึกษา 2565  

1.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2565-2566 ตามข้อกำหนดในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียน หมวด 4 จำนวนไม่เกิน 8 คน  
ดังรายนามต่อไปนี้ 

นางสาวหทัยทิพย์ กิจเจริญ   ประธาน  
นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์ เลขานุการ 
นางสาวปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รศ.ดร.จุไรรัตน ์ สุดรุ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางสาวจินดารัตน์ เจียเจษฎากุล ผู้แทนผู้ปกครอง 
นางกิตศิรณัฏฐ์  เชียงแรง ผู้แทนครู 
นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์ ผู้บันทึกการประชุม 
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1.3 คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปีการศึกษา 2565 
ปีการศึกษา 2565 มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปีการศึกษา ดังนี้ 

1 นางสาวหทัยทิพย์ กิจเจริญ  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ 
2 นางสาวประนอมไพร  พิเศษศักดิ ์    ผู้อำนวยการ 
3 นางสาวสุดธิดา  ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายอภิบาลฯ 
4 นางสาวเพชรรัตน์  รงควงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ 
5 นางสาวพัชรินทร์  ชาญณรงค์     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
6 นางสาวสุณิสา  บุญช ู  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
7 นางสาววรรณเพ็ญ  โตเทศ  หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
8 นายศุภศิลป์   รีฮุง  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรฯ 
9 นางกิตศิรณัฏฐ์  เชียงแรง หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2564 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 (เอกสารภาคผนวกหน้า 16-29) 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 

3.1 การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดำเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
3.1.1 วันท่ี 17 – 27 พฤษภาคม 2565 
จัดการเรียนการสอนแบบสลับสัปดาห์ (กลุ่ม A และ กลุ่ม B) นักเรียนท่ีเรียน Online จะเรียน

ไปพร้อมกับนักเรียนท่ีเรียน Onsite ท่ีโรงเรียน ผ่านระบบ Microsoft Teams ต้ังแต่เวลา 07.50-16.00 น.  
3.1.2 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
จ ัดการเร ียนการสอนแบบออนไซต์  ดำเน ินการตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  

เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 37) ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 โดยปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม
สำหรับสถานศึกษา ทางโรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้ 

แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิด

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการใน
สถานการณ์ฉ ุกเฉ ิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 37) ลงว ันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 โดยปฏิบัต ิตามข้อกำหนด 



4 
 

ของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 
ทางโรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ดังนี้ 

1.1 ขอให้ผู้ปกครองส่งผลตรวจ ATK ของนักเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันอาทิตยแ์ละวันพุธ โดยเขียนชื่อ
และวันที่ ลงบนชุดตรวจ นำส่งภาพถ่ายในไลน์ห้องเรียน 

1.2 วัดอุณหภูมิก่อนมาโรงเรียนทุกวัน เมื่อพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุด
เรียนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และแจ้งคุณครูประจำช้ันในไลน์ส่วนตัว 

1.3 เน้นย้ำนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง ล้างมือสม่ำเสมอ และใช้ของใช้
ส่วนตัว 

1.4 หมั่นสังเกตอาการหากนักเรียนมีอาการไอ มีไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติด
เชื้อโควิด ขอให้ดำเนินการตรวจ ATK เพิ่มเพื่อคัดกรองและเฝ้าระวัง กรณีพบการติดเชื้อให้แจ้งคุณครูประจำช้ัน 
ในไลน์ส่วนตัวเพื่อดำเนินการต่อไป 

กรณีพบครู นักเรียน หรือบุคลากรมีความเสี่ยง 

 กรณีเป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ำ 
 1.ทำงานหรือเรียนในสถานศึกษาตามปกติ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
กำหนด 
 2.ประเมิน Thai Save Thai 

กรณีเป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง 
1) กรณีเป็นผู้ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามแนวทางปัจจุบันทั้งผู้ท่ีมีอาการและไม่มีอาการ แนะนำให้

กักกันตัว (Self Quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝ้าระวังอีก 5 วัน 
2) กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส  

- เฝ้าระวังและสังเกตอาการ ถ้ามีอาการให้ตรวจคัดกรองหาเช้ือด้วย ATK ทันที ถ้าไม่มีอาการให้
ตรวจครั้งท่ี 1 วันท่ี 5 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ และตรวจอีกครั้ง วันท่ี 10 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ 
- จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 

กรณีพบครู นักเรียน หรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ 
 1.ครู นักเรียน หรือบุคลากรผู้ติดเช้ือ ให้เข้ารับการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ เมื่อนักเรียนกลับมาเรียน
คุณครูประจำวิชาจะทบทวนบทเรียนย้อนหลังเพื่อเช่ือมโยงกับบทเรียนใหม่ และไม่นับเป็นวันขาดเรียน 
 2.ครูประจำช้ันแจ้งผู้ปกครองท่ีอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการ 

3.ทำความสะอาดห้องเรียน ช้ันเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ 
4.หากพบผู้มีอาการติดเช้ือเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) โรงเรียนจะพิจารณาปรับการจัดการเรียนการสอน

เป็นแบบ Hybrid หรือแบบออนไลน์ ตามความเหมาะสม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2567 
       มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา 

                                   คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย 

 

     ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ                         ผูอ้ำนวยการ  

 

 

 

 

       ฝ่ายบริหารจัดการ                 ฝ่ายวิชาการ               ฝ่ายกิจการนักเรียน                ฝา่ยบุคลากร 

 

 

 

 

 

  

                      ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ              ฝ่ายอภิบาลและ                  ฝ่ายมาตรฐาน 

                      การเรียนการสอน                  แพร่ธรรม                        คุณภาพ 

  

 

 

 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

-งานการจัดการเรียน 

 การสอน 

-งานนิเทศการเรียนการสอน 

-งานทะเบียนและวัดผล 

-งานวิจัยการเรียนการสอน 

-งานวิทยบริการ 

-งานส่งเสริมระเบียบวินัย 

-งานกิจกรรมนักเรียน 

-งานแนะแนว 

-งานสัมพันธ์ชุมชน 

-งานสวัสดิภาพนักเรียน 

-งานสรรหาบุคลากร 

-งานพัฒนาบุคลากร 

-งานบำรุงรักษาบุคลากร 

 

-งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

-งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา 

-งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

-งานมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ 

-งานสารสนเทศ 

-งานอภิบาล 

-งานแพร่ธรรม  

-งานส่งเสริมความเชื่อ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
 

-งานบริหารทั่วไป 

-งานนโยบายและแผน 

-งานธุรการและ

ประชาสัมพันธ์ 

-งานการเงินและบัญชี 

-งานบริการและสวัสดิภาพ 
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 ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด เสนอให้ฝ่ายวิชาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีการ
กำหนด Key Result ของแต่ละช่วงช้ันอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้คุณครูแต่ละกล่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์ตัวช้ีวัด
ฐานสมรรถนะ โดยอิงตามกรอบสมรรถนะหลักท้ัง 6 ด้านของกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนสู่การจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละระดับช้ัน 
 รศ.ดรจุไรรัตน์ สุดรุ่ง เสนอสำหรับรายวิชาเพิ่มเติม Steam ควรพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการควบคู่
กับการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนวัตกร นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามวัยโดยเน้น การสร้าง
ระบบความคิดในเชิงสร้างสรรค์ Soft Skill Critical Thinking Design Thinking คุณครวูางแผนร่วมกันโดยบูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของ สระแก้วโมเดล และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
ลพบุรี คุณครูบูรณาการกิจกรรม Unplug Coding เพื่อสอดแทรกเรื่องการจัดระบบความคิดทุกรายวิชา 
 นางสาวจินดารัตน์ เจียเจษฎากุล เสนอใหคุ้ณครูส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ เช่น การทดลอง
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูออกแบบการสอนตามบริบทของโรงเรียน เปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกับนักเรียน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.3 การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3.3.1 วันท่ี 25-27 เมษายน 2565 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 จำนวน 27 คน 

คุณครู 2 คน ร่วมโครงการอบรมด้าน IT : ค่ายโค้ดดิ้งเปลี่ยนโลก Coding for a Better World หัวข้อ Coding 
Smart Project for UN Sustainable Goals with Microbit โดยทีมวิทยากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนร่วมกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม Unplugged Coding ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
กิจกรรม Coding with Microbit & Sensor กิจกรรม Design Thinking Training, Workshop, Project Coding 
และกิจกรรม Project Coding 
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3.3.2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “Introduction to Power BI” ให้แก่
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จำนวน 160 คน โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ดร.จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม
งานวิจัย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้  พร้อมด้วยคุณศิริพร โรจนโกศล ผู้ช่วยคณบดี และคุณปฏิพัทธ์ ชิวปรีชา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ีสูงขึ้น 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักกับ Business Intelligence และโปรแกรม 
Power BI Desktop อันจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมเพื่อชว่ย
ประกอบการตัดสินใจได้ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือ Power BI ในการสร้างรายงานและหา Insight ของข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด เสนอใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบผลักดันเรื่องการนำข้อมูลของโรงเรียนมาใช้ใน
การบริหารจัดการ โดยนำความรู้ที ่ได้รับจากการอบรม Introduction to Power BI มาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลของแต่ละฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนางานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1 การตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าท่ีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน 
5 ท่าน ได้มาตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเง ินอุดหนุนทุกรายการ ได้ให้ข้อเสนอแนะกับคุณครูผู ้ร ับผิดชอบ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 
  4.1.1.1 ค่าหนังสือเรียน ให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือ และคณะกรรมการตรวจ

รับหนังสือ พร้อมท้ังจัดทำรายการหนังสือแยกรายการท่ีใช้เงินอุดหนุนออกจากรายการท่ีผู้ปกครองต้องซื้อเพิ่ม 
  4.1.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนได้รับใบเสร็จรับเงินจาก

ผู้ปกครองไม่ครบทุกคน จึงขอให้ผู้ปกครองสำรองจ่ายและนำใบเสร็จมายื่นให้กับทางโรงเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุน  
  4.1.1.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขอให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม 
4.1.2 เงินอุดหนุนอาหการเสริม (นม) ขอให้โรงเรียนจัดซื้อนมให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ

ท่ีกำหนด 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

อสค.สีลม

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

 
4.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ปีการศึกษา 2564  

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564   

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม กับหน่วยงานต่าง ๆ  
 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

อสค.สีลม  
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับจังหวัด  
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับสังกัด 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับประเทศ 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม 
ภาษาไทย (61) 100 51.71 13.56 65.28 42.62 12.21 54.83 41.39 11.86 53.25 38.75 11.63 50.38 
คณิตศาสตร์ (64) 100 47.72 - 47.72 41.31 - 41.31 39.85 - 39.85 36.83 - 36.83 
วิทยาศาสตร์ (65) 100 42.50 - 42.50 37.08 - 37.08 36.37 - 36.37 34.31 - 34.31 
ภาษาต่างประเทศ (63) 100 76.07 - 76.07 53.38 - 53.38 49.92 - 49.92 39.22 - 39.22 

เฉลี่ย  57.89  46.65  44.85  40.19 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม กับหน่วยงานต่าง ๆ  
ร้อยละ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.3 ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

 
 

ตารางแสดงนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

สถาบัน ร.ร.อสค. ร.ร.รัฐบาล ร.ร.เอกชน ร.ร.สาธิตฯ รวม 

จำนวนคน 119 67 10 10 206 

ร้อยละ 57.77 32.52 4.85 4.85 100 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 4.4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565  

ประเภท ครูไทย ครูต่างชาติ รวมทั้งหมด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - - - - - 
ปริญญาโท 4 9 13 - - - 13 

ปริญญาตรี 14 42 56 4 5 9 65 

ต่ำกว่าปริญญาตรี - 1 1 - - - 1 
รวมทั้งหมด 18 52 70 4 5 9 79 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2565 มีคุณครูกำลังศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน 

ลำดับ
ท่ี โรงเรียน 

จำนวน 
(คน) 

11 โรงเรียนบดินเดชา 2 

12 โรงเรียนดิเอสเซนส์ 2 

13 โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา 1 

14 
โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 1 

15 โรงเรียนมัธยมปญัญารัตน ์ 1 

16 โรงเรียนวฒันาวิทยาลัย 1 

17 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 

18 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1 

19 โรงเรียนมาแตร์เดอี 1 

20 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 

21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1 

  รวม 206 

ลำดับ
ท่ี โรงเรียน 

จำนวน 
(คน) 

1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 119 

2 โรงเรียนศึกษานาร ี 22 

3 โรงเรียนสตรีวิทยา 21 

4 โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม 10 

5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 5 

6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 5 

7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 3 

8 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 3 

9 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 3 

10 
โรงเรียนสายปัญญา ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ 2 
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              ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 คน และคุณครูใหม่ 9 คน ดังนี้ 

 
ช่ือ-นามสกุล วุฒิศึกษา 

นางสาวชญานิศ     ขันตี ปริญญาตรี ศษ.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

นางสาววลี       ตระกลลักษณา ปริญญาตรี ศษ.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

นางสาวนิตยา     ใสนันท์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
นางสาวมิรินทร์ จันทร์ทองทิพย์ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นางสาวอัมรินทร์       สิทธิศักด์ิ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

นางสาวกนกพร     เข็มทอง ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
นายศักด์ิกรินทร์         กิจวัฒน
รุ่งโรจน์ 

ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 

นายวัชรชัย              วิไลจิตต์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บันฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

นายชุมพล              ร่างสง่า ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

 
 

ช่ือ-นามสกุล วุฒิศึกษา 

นางสาวนิรินธนา  
จิตติธรรมวัฒน์ 

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะพลศึกษา  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา กำลังศึกษาปริญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศิลปศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นายธีรเกียรติ อ้นมี   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
นายศุภโชค อภิกวินวงศ ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

นางสาวโยษิตา เครือมาก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาชีพครู สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์  

นางสาวอัมรินทร์ สิทธิศักด์ิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
นางสาวนิตยา ใสนันท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการ

ประถมศึกษา มาจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 2 คน ดังนี้ 
ชื่อนิสิต วิชา ครูพ่ีเลี้ยง 

นางสาวณัฏฐนิช วินทะไชย 
วิทยาศาสตร์  ป.3 นายตะลันต์      ปลื้มใจ 
STEAM        ป.4 นางสาวภานุมน ฐานะตระกูล 

นางสาวสุพรรณิภา  ยานไกล สังคมศึกษา   ป.6 นางธัญชนก      วรรัตน์ 

 STEAM      ป.1 นางสาวจันทิมา  สนิทมิชโร 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.5 รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2564 

บทสรุปผู้บริหาร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม รหัสสถานศึกษา 1110100058 ต้ังอยู่เลขท่ี 8 ถนนประมวญ 
แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 โทรศัพท์ 02-6350136-38, 02-2364330 โทรสาร 02-6350139   
 Email : ascs@ascs.ac.th  website : www.ascs.ac.th  
 ชื่อผู ้แทนผู้รับใบอนุญาตคนปัจจุบัน นางสาวหทัยทิพย์ กิจเจริญ และชื่อผู ้อำนวยการโรงเรียนคน
ปัจจุบัน นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์ โรงเรียนได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2538 ผู้รับใบอนุญาต
ท่านแรก นางสาวรัตนา โรซาพิทักษ์ โรงเรียนเป็นมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน
นักเรียน 1,223 คน จำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียน 80 คน  
 
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

      2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  จุดเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะระดับสากล 
พร้อมเป็นพลโลก 
  2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จุดเน้น โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เร ียนเป็นสำคัญ จุดเน้น ครูและบุคลากรเป็น
แบบอย่างท่ีดีและมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
  2.4 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2563  
  2.5 ผลการทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test เพื่อวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับ A1 – B1 คิดเป็นร้อยละ 
97.84 
  2.6 รางวัลการแข่งขันด้าน ICT ระดับนานาชาติ จาการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ International Youth Robot Competition (IYRC) ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award 
นวัตกรรม the ASC BUDDY BOT หัวข้อ Robot, Be my Friend! (แบบออนไลน์)  
  2.7 รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2021 จากการแข่งขัน 2021 WMI Thailand 
Preliminary Round ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รอบ 
Heat Round (แบบออนไลน์)  
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3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1   งานนโยบายและแผน ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2   งานจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ส่งเสริมครูและบุคลากรพร้อมเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นนวัตกรท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
 3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   แผนงานกิจการนักเรียน โครงการคุณธรรม จริยธรรม โครงการดีเดน่ของ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ 2565-2567 ส่งผลกระทบถึงคุณภาพนักเรียน ใช้หลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการทำงานท่ีเป็นระบบ เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ ยึดเป้าหมายความสำเร็จของงานร่วมกัน ผลงานจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา 
เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ ผลงานได้รับการยอมรับจาก
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย 

4) นวัตกรรม 
   ด้านการบริหารจัดการ ระบบ SMART ASCS โดยใช้ระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน THE ASC BUDDY BOT ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

5) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  5.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผา่น
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น โรงเรียนปฏิบัติโดยจัดแผนงานการจัดการ
เรียนการสอน ในการดำเนินงานตามนโยบาย  
  5.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ โรงเรียนดำเนินงาน โดยโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษา กิจกรรม The maker   
  5.3 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  โรงเรียน
ดำเนินงาน โดยโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย 
 รศ.ดร จุไรรัตน์ สุดรุ่ง เสนอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
เน้นให้นักเรียนค้นพบตนเอง ท้ังด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ มี Outcome เน้นการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ความสนใจใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคล และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 5.1 การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

5.1.1 เงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565  
มีจำนวนนักเรียน ดังต่อไปนี ้  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนนักเรียนที่ได้รับอุดหนุน(คน) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 200 167 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 182 180 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 166 165 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 230 230 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 232 232 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 180 180 

รวม 1,190 1,154 

 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบจำนวนนักเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลจำนวน 1,154 คน 
 5.1.2 การดำเนินงานการขอรับอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการ
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงนิอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กำหนดให้โรงเรียนยืน่คำร้องขอรับเงินอุดหนุนจากจำนวนนักเรียนท่ีมีอยู่จริง
ของโรงเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565  ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

ระดับการศึกษา 

จำนวนนักเรียนที่รับสิทธิอุดหนุน/จำนวนเงินที่รับอุดหนุน 

 
 

จำนวน
นักเรียน

(คน) 

ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

จำนวนเงินที่รับ
อุดหนุน (บาท) 

เป็นเงินค่าหนังสือ 

จำนวนเงินที่รับ
อุดหนุน(บาท) 

เป็นเงินค่าอุปกรณ์
การเรียน 

จำนวนเงินที่รับ
อุดหนุน(บาท) 

เป็นเงินค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

จำนวนเงินที่รับ
อุดหนุน(บาท) 

เป็นเงินค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนฯ 

ประถมศึกษาปี่ที่ 1 167 656 109,552 195 32,565 360 60,120 240 40,080 

ประถมศึกษาปีที่ 2 180 650 117,000 195 35,100 360 64,800 240 43,200 

ประถมศึกษาปีที่ 3 165 653 107,745 195 32,175 360 59,400 240 39,600 

ประถมศึกษาปีที่ 4 230 707 162,610 195 44,850 360 82,800 240 55,200 

ประถมศึกษาปีที่ 5 232 846 196,272 195 45,240 360 83,520 240 55,680 

ประถมศึกษาปีที่ 6 180 859 154,620 195 35,100 360 64,800 240 43,200 

รวมทั้งสิ้น 1,154  847,799  225,030  415,440  276,960 
รวมจำนวนเงินที่ขอรับการอุดหนุนทั้งสิ้น 1,765,229 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามจำนวนนักเรียน 1,154 คน 
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 5.1.3 โรงเรียนได้รับอุดหนุน (ตามประมาณการ) จำนวนนักเรียนท่ีได้รับตามประมาณการ  
ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 776 คน จำนวนนกัเรียนท่ีรับอุดหนุน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 จำนวนท้ังหมด 
1,154 คน โรงเรียนต้องเบิกเพิ่มค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จำนวน 378 คน 

รายการ รัฐบาลจ่ายตามประมาณการ จำนวนนักเรียนที่เบิกจริง ณ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

ผลต่างเบิกเพ่ิม 

ค่าหนังสือเรียน 574,456 847,799 273,343 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 151,320 225,030 73,710 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 279,360 415,440 136,080 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 186,240 276,960 90,720 
รวมทั้งสิ้น 1,191,376 1,765,229 573,853 

 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามจำนวนนักเรียน 1,154 คน 
 
 5.1.4 โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวนเด็กท่ีได้รับอุดหนุนเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ตามประมาณการ จำนวนท้ังหมด  778 คน  (ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) โรงเรียนต้อง
เบิกเพิ่มเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 376 คน 

รายการ รัฐบาลจ่ายตาม
ประมาณการ 

ส่วนที่นักเรียนเบิกจริง 
ณ วันที ่10 มิ.ย. 2565 

ผลต่างเบิกเพ่ิม 

ค่าอาหารเสริม (นม)  707,980 1,050,140 342,160 

รวมทั้งสิ้น 707,980 1,050,140 342,160 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2565 จำนวนนักเรียน 
1,154 คน 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
 
 ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา 11.15 น 
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ภาคผนวก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

คร้ังที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 

****************************************** 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.2  การยื่นจดหมายลาออกจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนของคุณอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์   
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 

3.1 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564   
3.2 การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19   
3.3 การช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19   

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1 การปรับเปล่ียนแผนงานและภาระงานเพื่อความสอดคล้องตามโครงสร้างบริหาร    
4.2 ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564     
4.3 รางวัลและความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2564       
4.4 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการบริหารจัดการ ภาคเรียนท่ี 2/2564  
4.5 อัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา 2565       
4.6 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565   
4.7 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อนและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 
4.8 ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565            

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
5.1 จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565   
5.2 จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงนิอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  
5.3 การประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2565   
5.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2567      
5.5 ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565   
5.6 หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565         
5.7 งบรายรับ – รายจ่ายของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 (พฤษภาคม-ตุลาคม 2564)   
5.8 งบประมาณการใช้จ่ายตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2565    

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

คร้ังที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 

****************************************** 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางสาวหทัยทิพย์ กิจเจริญ   ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ประธาน 
2.นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ/เลขานุการ 
3.นางสาวปรียารัตน์ ประทุมเทา  ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
3.ดร.ราตรี  ศรีไพรวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
4.ผศ.สุมานิการ์  จันทโชติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 
5.นางสาวนีรนุช  เหลือลมัย  ผู้แทนครู/กรรมการ 
6.นางนฤมล  เลาหะกังวานวิทย์ ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ 
7.นางสาวภัทรพร อุตพันธ ์   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
8.นางกิตศิรณัฏฐ์  เชียงแรง  หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฯ 
9.นางสาวเพชรรัตน์ รงควงศ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ/ผู้บันทึกการประชุม 

รายชื่อผู้ลาประชุม 
 1.ดร.ศิริพร  จันทโชติ   ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที ่ 5 มกราคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  

และเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีผล
บังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสานสนเทศในระดับท่ีสูงขึ้นโดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ 

2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ในศตวรรษท่ี 21 และประชาคมอาเซียน 
3.เพื่อวัดขีดความสามารถของนักเรียนโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
4.เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน 

 1.2  การยื่นจดหมายลาออกจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนของคุณอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์   
 นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน วันที่ 23 มีนาคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บรหิาร
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ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้จนครบวาระ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารแนบภาคผนวก
หน้า 1) 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนือ่ง 

3.1 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล  (งบอุดหนุนจากรัฐบาล) 
ภาคเรียนท่ี 1  ประจำปีการศึกษา  2564 

         
ประมาณการรับเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคล (บาท) ประมาณการจ่ายเงินค่าใชจ้่าย รายบุคคล  (บาท) 

ระดับ 
การศึกษา 

อัตรา 
ค่าใช้จ่าย 
รายบุคคล 

ต่อป ี

จำนวน
นักเรียน 
ที่ได้รับ 

ค่าใช้จ่าย 
รายบุคคล 

รวมเงิน
ค่าใช้จ่าย 
รายบุคคล 
ที่ได้รับ 

จ่ายเป็น 
เงินเดือนครู 

จ่ายค่าพัฒนา 
สื่ออุปกรณ ์

การเรียนการ
สอน 

และครุภัณฑ์ 

จ่ายค่า
พัฒนา 
อาคาร
และ 

สถานที่ 

จ่ายค่า 
ดำเนินการ 

ของ
โรงเรียน 

 

ประถมศึกษา 
            
5,088.00  1,179 

         
6,069,274.72  

    
11,067,552.00  - - - - 4,998,277.28  

รวม   1,179 
         
6,069,274.72  

    
11,067,552.00  - - - - 4,998,277.28  
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แบบสรุปจำนวนนักเรียน และจำนวนเงนิอุดหนุนท่ีขอเบิกตามจำนวนนักเรียนประมาณการ 
เป็นค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ปีการศึกษา  2564   (ประมาณการ  จำนวนนักเรยีน  ณ วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2564)           

 รวมเงินอุดหนุน  (ตามประมาณการ) 

รวม 
เงินอุดหนุน 
ทั้งโรงเรียน 

ระดับ 
ชั้น หนังสือเรียน 

อุปกรณ์การเรียน 
(ต่อภาคเรียน) 

เครื่องแบบนักเรียน 
(ต่อปี) 

กิจกรรมพัฒนา ฯ 
(ต่อภาคเรียน) 

  

จำนวน 
นร. (คน) 

จำนวนคน 
(บาท) 

จำนวน 
นร. (คน) 

จำนวนคน 
(บาท) 

จำนวน 
นร. (คน) 

จำนวนคน 
(บาท) 

จำนวน นร. 
(คน) 

จำนวนคน 
(บาท) 

ป.1 141 93,152.00 141 55,185.00 141 51,120.00 141 67,680.00 267,137.00 
ป.2 170 110,500.00 170 66,300.00 170 61,200.00 170 81,600.00 319,600.00 

ป.3 237 154,761.00 237 92,430.00 237 85,320.00 237 113,760.00 446,271.00 

ป.4 238 168,266.00 238 92,820.00 238 85,680.00 238 114,240.00 461,006.00 
ป.5 186 157,356.00 186 72,540.00 186 66,960.00 186 89,280.00 386,136.00 

ป.6 206 176,954.00 206 80,340.00 206 74,160.00 206 98,880.00 430,334.00 

รวมทั้งสิ้น 1,178 860,989.00 1,178 459,615.00 1,178 424,440.00 1,178 565,440.00 2,310,484.00 

แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่านมโรงเรียนรายบุคคล  (งบอุดหนุนจากรัฐบาล)  ประจำปีการศึกษา  2564 

รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ภาคเรียนที่ จำนวนนักเรียนที่
รับอุดหนุน 

กิจกรรมวิชาการ ด้านกิจกรรม
เนตรนารี 

กิจกรรมทศัน
ศึกษา 

กิจกรรมการบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

รวมจำนวน
เงินทั้งสิ้น 

1 1,179.00 117,900.00 141,480.00 129,690.00 176,850.00 565,920.00 

2 1,178.00 117,800.00 141,360.00 129,580.00 176,700.00 565,440.00 

ประมาณการรับเงินค่านม รายบุคคล (บาท) ประมาณการจ่ายเงินค่าใชจ้่าย รายบุคคล  (บาท) 

ระดับ อัตราค่าใช้จ่าย จำนวนนักเรียน รวมเงินค่าใช้จ่าย จ่ายเป็น  
การศึกษา รายบุคคลต่อปี ที่ได้รับค่าใช้จ่าย รายบุคคลที่ได้รับ ค่านมแจก รวม 

  รายบุคคล  นักเรียน  
ประถมศึกษา เทอม 1 910.00  1,179  1,072,890.00  1,072,890.00  - 

ประถมศึกษา เทอม 2 910.00  1,178  1,071,980.00  1,071,980.00  - 

รวม 2,144,870.00  2,144,870.00  - 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2 การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
เน ื ่องจากการการแพร่รระบาดของเชื ้อไวร ัสโคว ิด  19 การจัดการเร ียนการสอนภาคเร ียนที ่ 2  

ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยคุณครูจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Teams ร่วมกับ 
Application Seesaw  ซึ่งทำให้นักเรียนการปฏิสัมพันธ์ของคุณครูผู้สอนและนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน
มากขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอน  ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการใช้ application ท่ีหลากหลาย ในการ

จัดการเรียนการสอน เช่น Keynote  Live worksheet  Word wall เป็นต้น  ซึ่งทำให้การจัดการเรียนการสอน
น่าสนใจยิ่งขึ้น   

- โรงเร ียนได้จ ัดทำเอกสารประกอบการเร ียน ในรายว ิชาต่าง ๆ เช่น Mathematic   Science   
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  เป็นต้น  พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งให้นักเรยีน 
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมในคาบเรียน 

- การมอบหมายให้ภาระงาน  คุณครูแต่ละระดับชั้นมีการประชุม วางแผน การให้ภาระงานนักเรียน  
คุณครูมีการบูรณาการชิ้นงานทั้งในรูปแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้  บูรณาการตัวชี้วัด และบูรณาการกับ
กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งทำให้จำนวนภาระงานของนักเรียนลดน้อยลง  

- การช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน
ทุกระดับช้ัน  ในวันจันทร์ พฤหัสบดี และวันศุกร์  เวลา 15.15 – 15.45 น. ผ่านทางระบบ Microsoft Teams 

ด้านการวัดและประเมิน การวัดและประเมินผลปรับเปลี่ยนเป็นการประเมินระหว่างเรียน ผ่านชิ้นงาน
บูรณาการ ใบงาน แบบทดสอบ เป็นต้น โดยครูมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินแต่ละรายวิชาพร้อมท้ังช่องทางในการ
ส่งงานให้ชัดเจน  

ด้านกิจกรรม  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมภายนอกห้องเรียนผ่านออนไลน์ 
เช่น กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์,  กิจกรรรม Academic Walk  Rally เป็นต้น   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 การช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิด

ขึ้นกับผู้ปกครอง จึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 ดังตารางต่อไปนี้ 

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

ค่าอาหาร 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - 

ค่าอาหารว่าง 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กีฬาสี,ทัศนศึกษา,เนตรนารี) 1,200.00 1,400.00 950.00 1,400.00 2,200.00 1,400.00 
รวมยอดเงินที่คืนทั้งสิ้น 7,700.00 7,900.00 7,450.00 7,900.00 5,700.00 5,900.00 
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รวมทั้งให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ได้แก่ การให้ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน การมอบทุนการศึกษาและ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับผู้ปกครองท่ีประสบปัญหาด้านการเงิน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ปกครองจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1 การปรับเปล่ียนแผนงานและภาระงานเพื่อความสอดคล้องตามโครงสร้างบริหาร 
คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันพิจารณาทบทวนขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และปรับเปล่ียน

ภาระงานเพื่อความสอดคล้องกับโครงสร้างบริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วนและเป็นระบบ  
 

       มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา 

                                   คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย 

 

     ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ                         ผูอ้ำนวยการ  

 

 

 

 

       ฝ่ายบริหารจัดการ                 ฝ่ายวิชาการ               ฝ่ายกิจการนักเรียน                ฝา่ยบุคลากร 

 

 

 

 

 

  

                      ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ              ฝ่ายอภิบาลและ                  ฝ่ายมาตรฐาน 

                      การเรียนการสอน                  แพร่ธรรม                        คุณภาพ 

  

 

 

   
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

-งานการจัดการเรียน 

 การสอน 

-งานนิเทศการเรียนการสอน 

-งานทะเบียนและวัดผล 

-งานวิจัยการเรียนการสอน 

-งานวิทยบริการ 

-งานส่งเสริมและพัฒนา

นักเรียน 

-งานกิจกรรมนักเรียน 

-งานแนะแนว 

-งานดูแลนักเรียน 

-งานสัมพันธ์ชุมชน 

-งานสรรหาบุคลากร 

-งานพัฒนาบุคลากร 

-งานบำรุงรักษาบุคลากร 

 

-งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

-งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา 

-งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

-งานมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ 

-งานสารสนเทศ 

-งานอภิบาล 

-งานแพร่ธรรม  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
 

-งานบริหารทั่วไป 

-งานนโยบายและแผน 

-งานธุรการและ

ประชาสัมพันธ์ 

-งานการเงินและบัญชี 

-งานบริการและสวัสดิภาพ 
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4.2 ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
ฝ่าย แผนงาน โครงการ กิจกรรม กิจกรรมท่ีไม่สามารถดำเนินการ 

บริหารจัดการ 3 2 2 กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
นักเรียนเรียนออนไลน์จึงไม่สามารถไปจัดกิจกรรมท่ีต้องมี
การรวมกลุ่มและมีการสัมผัสร่วมได้  

วิชาการ 6 10 46 กิจกรรม Chair ball Championship เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จึงไม่สามารถจัด
กิจกรรมการแข่งขันได้  

กิจการนักเรียน 3 6 22 กิจกรรม ค่ายกล้าธรรม 
กิจกรรม The Show Must Go On 
กิจกรรมกีฬาส ี
กิจกรรม Leader Plus 
กิจกรรม ASCS Leadership 
กิจกรรมสัมผัสชีวิต 
กิจกรรมคา่ยผูน้ำจิตอาสา 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเ์พื่อสาธารณะ 
กิจกรรมเด็กดีศรคีอนแวนต์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 

บุคลากร 2 2 5 กิจกรรมเสริมสร้างจิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรม
ท่ีต้องมีการรวมกลุ่มได้ 

ทรัพยากรฯ 3 3 8 กิจกรรมซ้อมหนีไฟ เนื่องจากนักเรียนเรียนออนไลน์
ตลอดปีการศึกษา 

อภิบาลฯ 2 5 15 กิจกรรม Let sing and play together เนื่องจาก
นักเรียนเรียนออนไลน์ตลอดปีการศึกษา 

มาตรฐานฯ 1 - - - 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดำเนินการตามแผนงานท้ังส้ิน 20 แผนงาน 28 โครงการ 98 กิจกรรม มีกิจกรรมท่ี

ไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน 14 กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.3 รางวัลและความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2564 
ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและความสามารถตามศักยภาพ ได้รับรางวัล

ดังนี ้  
1. ด.ญ.ธัญนันท์ บุญเกาะ และด.ญ.พิรดาภร คูทวีทรัพย์ ชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด.ญ.นนท์นภัส  

อุตตมธนินทร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Award จากการแข่งขันหุ่นยนต์ International 
Youth Robot Competition (IYRC) online 2021 ในห ัวข ้อ  Robot ,  Be my Fr iend!  ม ี เพ ียง  11 ทีม 
จากทีมท่ีเข้าแข่งขัน 300 ทีม 35 ประเทศ  

2. ด.ญ.ธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/4  ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน 2021 
WMI Thailand Preliminary Round เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 
2021 WMI – World Mathematics Invitational  การแข ่ งข ันจ ัดข ึ ้นผ ่ านระบบออนไลน์  ได ้ ร ับรางวัล  
(Gold Award) จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ รอบ Heat Round (แบบออนไลน์)  

3. ด.ญ.อมราภรณ์  ขันสาลี ชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5  ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันคณิตศาสตร์  
ในรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2021 ” ในรูปแบบออนไลน์ 

4. ด.ญ. เมท ินี  ชวว ัฑร ัตน ์ช ัย  ช ั ้นประถมศ ึกษาป ี ท่ี  4/4 ได ้ ร ับรางว ัลรองชนะเล ิศอ ันด ับ  1 
ประเภทคันธนูทดกำลัง CP U10 รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี ในการแข่งขันยิงธนู AF Archery COVID-19 ONLINE 
2021#1 จัดโดย สนามยิงธนู AF  และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Lampang Archery Open Championship 
2022 จัดโดยชมรมยิงธนู มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  

5. ด.ญ.ณัฐรินีย์ เกตุสวัสด์ิ ป.6/4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขันกีฬาเซิร์ฟสเก็ต "The 
Market Surf Skate Competition" ประเภท สลาลม รุ่นเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับท่ี2 JUNIOR รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (หญิง) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 Open รุ่นทั่วไป (หญิง) รายการ 
SKATE PUMPTRACK Top-5 แบบแข่งขันจับเวลา ระยะทางของ Pump Track 150 เมตร 

6. ด . ญ . ช น ธ ั ญ  ป ร ิ ย า น ุ พ ั ฒ น์  ช ั ้ น ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า ป ี ท่ี  6 / 4  ท ำ ผ ล ง า น ไ ด ้ อ ั น ด ั บ ท่ี  7 
จากนักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 103 คน ในการแข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำในรายการ 9 TROFEO TUTTI IN H20 
WAITING XMAS ในรุ่น CLASSIFICO FINALE ATLETI ESORDIENTI A (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 

7. ด.ญ.นิษกัญญา วงศ์สัมพันธ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำเมืองย่าโม 
สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งท่ี 1  ดังนี ้เหรียญเงินท่ากรรเชียง 50 เมตร เหรียญทองแดงท่าผีเส้ือ 25 เมตร 
เหรียญทองแดงท่าผีเส้ือ 50 เมตร เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และเหรียญทองแดงท่ากรรเชียง 25 เมตร 

8. ด.ญ.ชนิดาภา พลศรี ชั ้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลหญิง 
ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า  C o m p o u n d  B o w  ใ น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ย ิ ง ธ น ู ช ิ ง แ ช ม ป ์ แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
และได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ "Lampang open archery championship 2022" จัดโดยชมรมยิงธนู 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  

9. ด.ญ.ภัสพา ต่อกุลเจริญ ป.5/3 ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญเงิน รุ ่นอายุ 10 ปี 
ในการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้ชิงแชมป์ประเทศไทย  

10. ด.ญ.อัญญาภรณ์ จันทร์ดี ป.4/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง Level 5 จากการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็ง รายการ 
2022 THAILAND Ice Skating Team Trophy by Crystal ณ IWIS International Training Center 
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11. ด.ญ.ทิพกาญจน์ ตรีสุขเกษม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ได้รับรางวัล 1st Place ในกรุ๊ป Modern Trio 
11 & Underในการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศครั้งท่ี 8  CSTD Thailand Dance Grand Prix 2021 | 
Part2- Duo/Trio, Ensemble & Troupe ช ิ ง ถ ้ ว ย พ ร ะ ร า ช ท า น  ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ ก น ิ ษ ฐ า ธ ิ ร า ช เ จ้ า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน 
เวทีระดับนานาชาติ Asia~Pacific Dance Competition ครั้งท่ี 22  

12. ด.ญ.ณทักษพร อภิเกษมสันต์ิ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 เข้ารับรางวัลโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล "เพชรแห่งแผ่นดิน" ครั้งท่ี 1  

13. ด.ญ.ณทักษพร อภิเกษมสันต์ิ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 และด.ญ อลิสา ครามาเชค ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5/1 เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  ประจำปี 2565 จากนางสาวตรีนุช 
เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

14. ด.ญ.บุณยวีร์ วรรธนภักดี ป.3/4 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากแข่งขัน Thailand English 
Skills Evaluation Test (TESET) โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งท่ี 2  

15. ด.ญ.ณฤดี เกตุเหลือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ KLM 999 
ครั้งท่ี 3 ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศธูปะเตมีย์ รายละเอียดดังนี้ เหรียญทอง ท่าเกาะโฟมแตะขา 25 เมตร เหรียญ
ทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญทองแดง ท่ากบ 25 เมตร 4.เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 25 เมตร และได้
ถ้วยนักกีฬายอมเยี่ยม คะแนนรวมรุ่น 7 ปี หญิง อันดับท่ี 5 

16.ด.ญ.ฐิตารีย์ เกตุเหลือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ KLM 999 
ครั้งที่ 3 ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศธูปะเตมีย์ รายละเอียดดังนี้  เหรียญทอง ท่าผีเสื ้อ 25 เมตร เหรียญทอง  
ท่ากบ 25 เมตร เหรียญเงิน ท่าผีเสื ้อ 50 เมตร เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์  
25 เมตร และเหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 25 เมตร 

17. ด.ญ.สราญรัตน์ สิริโชติจิรกุล ป.5/4 และด.ญ.จิรัชยา อรรคเจริญวงศ์ ป.5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย  
ครั้งท่ี 7 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 7th Thailand English Online Contest by EOL ทีมท่ี 2 Bedwars Team  

18. ด.ญ.ปราณิศา บุญธนวีรกุล ป.6/3 และด.ญ.พัชรธร ยอดดำเนินป.6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับประเทศ ได้คะแนน 96 คะแนน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 7 รอบ
ชิงแชมป์ประเทศไทย 7th Thailand English Online Contest by EOL ทีมท่ี 2 Bedwars Team 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการบริหารจัดการ ภาคเรียนท่ี 2/2564 
โรงเรียนดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการบริหารจัดการ ภาคเรียนที่ 2/2564  

โดยสอบถามผู้ปกครองจำนวน 689 คน นักเรียนจำนวน 251 คน แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียต่อการบริหารจัดการของโรงเร ียน  โดยกำหนดประเด็นการประเมิน 
ความพึงพอใจเป็น 4 ด้าน ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน ด้านที่ 2 ด้านระบบเทคโนโลยี ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียน 
การสอน และด้านท่ี 4 ด้านการบริหารจัดการ สรุปผลการประเมิน ตามรายละเอียดแนบภาคผนวกหน้า 21 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.5 อัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา 2565 
ฝ่ายบุคคลากรดำเนินการสำรวจอัตรากำลัง เพื่อวางแผนสำหรับปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจะเปิดรับ

บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในปีการศึกษา 2565  จำนวน 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 
               ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย                    1                  ตำแหน่ง 
               ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ                3                  ตำแหน่ง 
               ครูชาวต่างชาติสอนวิชาวิทยาศาสตร์    1                  ตำแหน่ง   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

4.6 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.45-11.00 น. เพื่อชี้แจงมาตรการ
ร ักษาความปลอดภ ัย  การส ่ ง เสร ิมว ิน ัยเช ิ งบวก  และการเตร ียมความพร ้อมในเร ียนปร ับพ ื ้นฐาน  
(ภาคฤดูร้อน) มีผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมจำนวน 230 คน 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

4.7 กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อนและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนกำหนดจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร ้อน ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Hybrid (Onsite + 

Online) ในวันที่ 28 มีนาคม – 29 เมษายน 2565  รวม  20 วัน  เวลา 08.30 – 15.00 น. การจัดการเรียนการ
สอนแบ่งเป็น 2 คอร์ส 
      1. เรียนวิชาพื้นฐาน เวลา 08.30 – 12.00 น. 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  เรียน 3 วิชา คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 

ช้ันประถมศึกษาปีที 2-6  เรียน  5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ)  

2. กิจกรรมตามความสนใจ  เวลา  13.00 – 15.00 น. 
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 วันที่ 17 พฤษภาคม 

2565 และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ท้ังนี้กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง
ข ึ ้นอย ู ่ ก ับระด ับความร ุนแรงของสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้ อ ไวรั สโคโรนา 2019  
โดยทางโรงเรียนจะยึดประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในลำดับต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

4.8 ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565   
โรงเรียนดำเนินการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะครู-บุคลากรทุก

คนได้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการของแต่ละฝ่ายให้ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
5.1 จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

โรงเรียนมีนักเรียนที ่ม ีสิทธ ์ร ับเง ินอุดหนุนรายบุคคล ภาคเรียนที ่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  
(ตามประมาณการ) โดยประมาณการจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าหนังสือเรียน  อุ ปกรณ์ 
การเรียน, เครื ่องแบบนักเรียน, กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดสรรให้ร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียน ณ  
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนนักเรียนขอรับสิทธิอุดหนุนตามตารางดังนี้  

 
ระดับ 
ชั้น 
 

จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

 

รวมเงินอุดหนุน รวมเงิน
อุดหนุนทั้ง
โรงเรียน 

ค่าหนังสือเรียน 
(ต่อปี) 

ค่าอุปกรณ์การเรียน
(ต่อภาคเรียน) 

เครื่องแบบนักเรียน
(ต่อปี) 

กิจกรรมพัฒนาฯ 
(ต่อภาคเรียน) 

จำนวน
นักเรียน

(คน) 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

จำนวน
นักเรียน

(คน) 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

จำนวน
นักเรียน

(คน) 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

จำนวน
นักเรียน

(คน) 

จำนวน
เงิน

(บาท) 

ป.1 141 98 64,288 98 19,110 98 35,280 98 23,520 142,198 

ป.2 170 98 63,700 98 19,110 98 35,280 98 23,520 141,610 
ป.3 237 119 77,707 119 23,205 119 42,840 119 28,560 172,312 

ป.4 238 165 116,655 165 32,175 165 59,400 165 39,600 247,830 

ป.5 186 166 140,436 166 32,370 166 59,700 166 39,840 272,406 
ป.6 206 130 111,670 130 25,350 130 46,800 130 31,200 215,020 

รวม 1,178 776 574,456 776 151,320 776 279,360 776 186,240 1,191,376 

หมายเหตุ จำนวนนักเรียนประมาณการของระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 คำนวณโดยใช้
สถิตินักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนพิจารณาดำเนินการ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการับเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรยีน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
นักเรียน อย่างเหมาะสมเป็นธรรมและโปร่งใสในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1.ค่าหนังสือเรียน  
โรงเรียนเลือกหนังสือตามบัญชีท่ีรัฐบาลกำหนด และเพิ่มเติมหนังสือตามหลักสูตรของโรงเรียนหรือจัดทำ

สำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนกำหนด 
นักเรียนซื้อหนังสือเรียน โดยชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินท่ีโรงเรียนกำหนดค่าหนังสือไว้ 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
โรงเรียนจะจ่ายเงินสดตามอัตราท่ีรัฐบาลให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง เพื่อไปซื้ออุปกรณ์การเรียนท่ี

จำเป็นในระดับประถมศึกษา  ได้แก่ สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษ สีเทียน กระเป๋านักเรียน ฯลฯ 
ตามความต้องการของแต่ละคน ผู้ปกครองและนักเรียนนำใบเสร็จมาส่งให้กับทางโรงเรียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
โรงเรียนจะจ่ายเงินสดตามอัตราท่ีรัฐบาลให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง เพื่อไปซื้อเครื่องแบบ คนละ 2 

ชุด ในกรณีท่ีเครื ่องแบบราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอาจซื้อ 1 ชุด และหากนักเรียนมีเครื่องแบบปกติเพียงพอ  
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อยู่แล้ว อาจนำเงินที่ได้รับไปซื้อเข็มขัด รองเท้า ชุดกีฬา ชุดเนตรนารี ตามความต้องการของแต่ละคน ผู้ปกครอง
และนักเรียนนำใบเสร็จมาส่งให้กับทางโรงเรียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนดำเนินการตามท่ีรัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ท้ัง 4 ด้าน คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ 

5.2 จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงนิอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
จำนวนนักเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ประมาณการจาก

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ระดับช้ัน จำนวนนักเรียนท่ีขอรับอุดหนุน (คน) 

 
จำนวนนักเรียนท่ีขอรับอุดหนุน 

ตามประมาณการ (คน) 
ป.1 142 99 
ป.2 170 99 
ป.3 237 119 
ป.4 238 165 
ป.5 186 166 
ป.6 206 130 
รวม 1,179 778 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ 
5.3 การประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2565  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2564 มีสาระสำคัญดังนี้ 

1.ให้โรงเรียนกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ตามความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 สำหรับโรงเรียนท่ีรับเงินอุดหนุนรายบุคคลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2552 และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2.การกำหนดค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนที่นักเรียนได้รับการอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื ่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าอาหารเสริม  (นม) หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก
กระทรวงศึกษาธิการไว้แล้ว หากมีความจำเป็นต้องจัดรายการดังกล่าวให้นักเรียนเกินกว่าที่ได้รับการอุดหนุ น
โรงเรียนอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากผู้ปกครองหรือนักเรียนได้เท่าท่ีจำเป็น และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ระเบียบหรือประกาศว่าด้วยการนั้นกำหนด ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บเพิ่มเติมให้ถือเป็น
ค่าธรรมเนียมอื่นซึ่งต้องแสดงรายการไว้ในการประกาศอัตราค่าธรรมเนียม 
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โรงเร ียนจึงได้จ ัดทำอัตราค่าธรรมเน ียมการศ ึกษาและค่าธรรมเน ียมอื ่น ปีการศึกษา 256 5  
ดังรายละเอียดในภาคผนวกหน้า 36 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ 
5.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2567  
โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2567 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

บริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน  
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ 

5.5 ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนดำเนินการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวกหน้า 39 

ผอ.ราตรี ศรีไพรวรรณ ให้คำแนะนำในการเพิ ่มจุดเน้นของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2566 -2567  
ให้เพิ่มเติมในด้านวิชาการ เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการใช้คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับงานด้านการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับด้านผู้เรียน 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ 
5.6 หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565    
โรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม พุทธศักราช 

2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังรายละเอียดในภาคผนวกหน้า 41 
ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ให้ข้อเสนอแนะในการวางแนวทางการจัดทำหลักสูตร Steam ให้คุณครู

แบ่งกลุ่มประชุมวางแผนเป็นช่วงช้ัน หรือระดับช้ัน เน้นการสอนแบบบูรณาการ โดยการปฏิบัติและปลูกฝังทัศนคติ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกร รวมทั้งวิเคราะห์ Steam กับ ฐานสมรรถนะ โดยกำหนด การเรียนวิชา 
Steam แต่ละช่วงช้ันจะมีสมรรถนะใดบ้าง สร้างเครื่องมือท่ีสามารถสังเกตและประเมินได้ชัดเจน 

ผอ.ดร ราตรี ศรีไพรวรรณ แนะนำเรื่องการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขอให้ฝ่ายวิชาการศึกษาและ
เตรียมการเลือกแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากมีทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง
โรงเรียนควรกำหนดทักษะสมรรถนะท่ีสำคัญใดบ้างท่ีจะทำให้เกิดผลสำเร็จ เช่น การจัดการตนเอง ให้คุณครูผนวก
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ครูกำหนดเป้าหมายในการวัด การพัฒนา การส่งเสริม โดยเริ่มจากการให้
คุณครูทำความเข้าใจ Concept รวมทั้งสอดแทรกเข้าไปในโครงการ กิจกรรม โดยระบุสมรรถนะท่ีต้องการประเมิน 
กำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน โดยพยายามครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการคิด
ขั้นสูง  

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ 
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5.7 งบรายรับ – รายจ่ายของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 (พฤษภาคม-ตุลาคม 2564)   
โรงเรียนได้จัดทำงบรายรับและรายจ่าย ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 มี

รายละเอียดดังนี้ 
   รายรับ   42,760,357.08   บาท 
   รายจ่าย   31,325,840.44   บาท 
   รายรับสูงกว่ารายจ่าย       11,434,516.64  บาท 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ 
5.8 งบประมาณการใช้จ่ายตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2565  
 งบประมาณการใช้จ่ายตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนได้

จัดทำงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนงาน/โครงการของแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

ฝ่าย งบประมาณ  

ฝ่ายบริหารจัดการ                                   1,145,600.00  

ฝ่ายวิชาการ                                   2,627,750.00  

ฝ่ายกิจการนักเรียน                                   3,575,100.00  

ฝ่ายบุคลากร                                   4,316,000.00  

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน                                   6,225,600.00  

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ                                      137,000.00  

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม                                      491,000.00  

รวมท้ังส้ิน                                 18,518,050.00  

นางสาวปรียารัตน์ ประทุมเทา แนะนำให้จัดเตรียมงบประมาณบริหารความเส่ียงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ผอ.ดร ราตรี ศรีไพรวรรณ แนะนำให้โรงเรียนเตรียมสถานท่ี บุคลากร ชุด PPE ชุดตรวจ ATK เนื่องจาก
ภาครัฐมีนโยบายให้โรงเรียนรับผิดชอบการดูแลนักเรียนท่ีติดโควิด จึงควรจัดทำงบประมาณไว้เพื่อการบริหาร
จัดการในสถานการณ์ข้างต้น 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ  
 1.บร ิษ ัท Friendship International Education รายงานผลการดำเน ินงานจ ัดหลักส ูตรภาษาจีน 
ปีการศึกษา 2564 และนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 โดยจะเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนา
ทักษะภาษาจีนเพื่อวัดพัฒนาการภาษาจีน YCT IN-HOUSE และ HSK IN-HOUSE รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
นักเรียนในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังประกันภายใน2564)



 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม 

 
ค ำสั่งที่ 46/2564 

 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนและคณะกรรมกำรด ำเนินกำร        
        จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา อาศัยอ านาจตามมาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 47 ให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการอาขีวศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”  

โรงเรียนจึงด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน สอดคล้องกับกฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และให้การด าเนินงานสอดคล้องตามขั้นตอนของกฎกระทรวง จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2564  ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1. นางสาวหทัยทิพย์  กิจเจริญ  อธิการิณี 
2. นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์ ผู้อ านวยการ   
3. นางสาวแคททียา  จงสมชัย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
4. ดร.สุดาพร  พงษ์พิษณุ ผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก  

 
  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียน มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และพิจารณา
อนุมตัิรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 



2. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนและจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง   
  

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง/ฝ่ำยท่ีสังกัด 
หน้ำที่

รับผิดชอบ 
มำตรฐำน/ 

ประเด็นพิจำรณำ 

1. นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรง 
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน

คุณภาพ 
ประธาน 

2.1 และ ประสานงาน
ตามแผนงานประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน 

2. นางสาวเพชรรัตน์  รงควงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ รองประธาน 2.2 และ 2.6 
3. นางสาวภัทรพร  อุตพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รองประธาน 1.1 – 1.12 

4. นางสาวนีรนุช  เหลือลมัย 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

และงานวิจัยการเรียน 
การสอน 

รองประธาน 
1.9-1.11 และ 3.4 

5. นางนงนุช แทนกอง หัวหน้าฝ่ายบุคลากรและ
หัวหน้างานนิเทศการเรียน

การสอน 

รองประธาน 
2.4 และ 3.5 

6. นายศุภศิลป์ รีฮุง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรฯ รองประธาน 2.5 - 2.6 

7. นางสาวแคททียา จงสมชัย
  

หัวหน้างานฝ่ายอภิบาลฯ รองประธาน 
1.9 และ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ 

8. นายสด เจริญวงศ ์  หัวหน้างานธุรการ การเงิน กรรมการ 2.2 

9. นางกุลยา โพธิ์นิ่มแดง 
หัวหน้างานบริการและ

สวัสดิภาพ 
กรรมการ 1.12 และ 3.4 

10. นางสาววรรณเพ็ญ โตเทศ 
หัวหน้างานการจัดการเรียน 

การสอน 
กรรมการ 3.1 – 3.5  

11. นางสาวสงกรานต์  
     แสนเกียง 

หัวหน้างานทะเบียนและ
วัดผล 

กรรมการ 1.1-1.12 และ 3.4-3.5 

12. นางวันเพ็ญ แซ่ตัน หัวหน้างานวิทยบริการ กรรมการ 1.1, 2.5 และ 3.2 

13. นางสาวสิริวรรณ   
      ฉันทนะสานนท์ 

หัวหน้างานดูแลนักเรียน กรรมการ 
1.8 และ 3.4 – 3.5 

14. นางสาวศิริศรี  
      หาญสุวานนท์ 

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน กรรมการ 
2.3 และ 3.2 

15. นายวีระพงศ์ สุขสวัสดิ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีฯ กรรมการ 2.6 และ 3.2 



ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง/ฝ่ำยท่ีสังกัด 
หน้ำที่

รับผิดชอบ 
มำตรฐำน/ 

ประเด็นพิจำรณำ 
16. นางสาวพัชรินทร์  
     ชาญณรงค์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กรรมการ 
1.1 

17. นายพนมไพร เทียนศรี
  

หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

กรรมการ 
1.3 

18. นางสาวรัตติกาล ริมแจ้ง 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 
กรรมการ 

1.4 - 1.6 

19. นางวนิดา โป้บุญส่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กรรมการ 1.12 
20. นางสาวดวงฤทัย 
     สานะสิทธิ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะฯ กรรมการ 
1.8 – 1.10 

21. นางสาวศศิธร เจียมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ กรรมการ 1.8 

22. นางสาวอุบลรัตน์ หารทวี 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 
1.2 

23. นางสาวกุลวดี ทองสร้อย 
 

ครูผู้สอนและกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 

กรรมการ
และ

เลขานุการ 

รวบรวมข้อมูล 
1.1-1.12 

24. นางสาววรัณยา  
      ชะเอมพงศ์ 

ครูผู้สอนและกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 

กรรมการ
และ

เลขานุการ 

รวบรวมข้อมูล 
2.1-2.6 

25. นางสาวภานุมน  
      ฐานะตระกูล 

ครูผู้สอนและกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายใน 

กรรมการ
และ

เลขานุการ 

รวบรวมข้อมูล 
2.1-2.6 

26. นางสาวกาญจนา  
     แสงพลสิทธิ์ 

ครูผู้สอนและกรรมการ 
งานประกันคุณภาพภายใน 

กรรมการ
และ

เลขานุการ 

รวบรวมข้อมูล 
3.1-3.5 

27. นางสาวปาณิศา แซ่ย่าง 
ครูผู้สอนและกรรมการงาน

ประกันคุณภาพภายใน 
กรรมการ

และ
เลขานุการ 

รวบรวมข้อมูล 
3.1-3.5 

 
 
 



คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนและจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง มีหน้ำที่ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 8 ประการ  คือ 
1.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
1.2  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
1.3  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
1.4  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
1.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
1.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
1.7 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
1.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. ตรวจ ติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) โรงเรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
5. น าเสนอรายงานการประเมินต่อคณะผู้บริหารและกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองแก่ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และชุมชน) 
7. น าผลการประเมินตนเองมาวางแผนพัฒนาแก้ไขในระดับแผนงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในปีการศึกษาต่อไป 
 
3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบเอกสำรงำนมำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ  
 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.1 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น  

นางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์    

ประเด็นพิจารณา 1.2 
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น  

นางรัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ 

 

 



มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นพิจารณา 1.3 
มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของ 
แต่ละระดับชั้น 

นายอรรถวิท พุ่มมะลิ 

ประเด็นพิจารณา 1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

นางสาวกาญจนา บุญรวม 

ประเด็นพิจารณา 1.5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นายรัชกฤช กฤติกรธัญสิริ 

ประเด็นพิจารณา 1.6 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นางสาวจันทิมา สนิทมิชโร 

ประเด็นพิจารณา 1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางสาวปทุมพร พุฒวันเพ็ญ 

ประเด็นพิจารณา 1.8 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

นางสาวกันจนา กิตติอังกูรพร 

ประเด็นพิจารณา 1.9 
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

นางสาวมลวิภา สายเนตร 
นางสาวกฤติยาณี บุตรเบ้า 
นางสาวอุษา ศรีเกษม (อภิบาล) 

ประเด็นพิจารณา 1.10 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทอง 

ประเด็นพิจารณา 1.11 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

นางสาวสุณิสา บุญชู 

ประเด็นพิจารณา 1.12 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นางกุลยา โพธิ์นิ่มแดง 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

นางสาววรัณยา ชะเอมพงศ์ 

ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  นางสาวพิชญธิดา  ว่องไว 
นางปาริชาติ พวงแก้ว 
นายนฤพนธ์ คูณก าไร 

ประเด็นพิจารณา 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

นางสาวพัชรินทร์ ชาญณรงค์ 

ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

นางสาวสุภัทรา ป่านคดศอก 
นางสาวจุฑามาศ สานุ่ม 

 

 



มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

นายธณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา 
นายศุภโชค อภิกวินวงศ์ 

ประเด็นพิจารณา 2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

นายธีรเกียรติ อ้นมี 
นายพีระพล ตัณพงษ์พานิช 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

นางสาวดวงฤทัย สานะสิทธิ์ 
นางสาวศศิธร เจียมจิตต์   

ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นางสาวลัดดา ศรีท้วม 

ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นางสาวศิริพร ยุชัย 
ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
นางสาวสุนิชาลัลน์ วรสรวง 

ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

นางสาววิสุดา บุญแฝง 

 

ภาระหน้าที่ 1.   วางแผนการจัดเก็บหลักฐานตามประเด็นพิจารณาได้รับมอบหมาย 
2.   ด าเนินการจัดเก็บหลักฐานตามก าหนดเวลา 
3.   รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจติดตามภายใน 
4.   จัดท าและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 

 

4. คณะกรรมกำรพิสูจน์อักษร  

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 – 1.12 นางสาวเบญจมา ธนานันท์ 
นางช่อบัว ธาดาธนวงศ์  

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ 
นางสาวรุ่งพร โสมาบุตร 

นางกัณฐิกา ไทยเกษม 

2.1 – 2.6 นางยุคลธร อินทรศร 
นางณภัทร ลาภศิริวัฒน์  

นายประพาฬ ทองดี 

นายศักดิ์ศรี ประราศรี 
นางธัญชนก วรรัตน์ 



มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 – 3.5  นางพนิตตา สุขยืด 
นางสาวสุพรรณา ผังรักษ์ 

นายอัคพล สมพันธ์ 

นายปัญญา บุญหนุน  
นางสาวโยษิตา เครือมาก 

 

ภาระหน้าที่ 1.   ผู้ช่วยคณะกรรมการรับผิดชอบเอกสารงานมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
  2.   ตรวจสอบพิสูจน์อักษรเอกสารทุกฉบับตามประเด็นพิจารณา 
  3.   ตรวจสอบพิสูจน์อักษรเอกสารรายงานประเมินตนเองและข้อมูลสารสนเทศ 
                          ของโรงเรียน 
 

5. คณะกรรมกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

ชื่อ-สกุล มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
1. นางสาววรรณเพ็ญ โตเทศ 1.1 – 1.12 

2. นางสาววิสุดา บุญแฝง 1.1 – 1.12 
3. นางสาวพรรณอร มีสาวงษ์ 1.1 – 1.12 

4. นางสาวนิรินธนา จิตติธรรมวัฒน์ 1.1 – 1.12 

5. นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท์   2.1 – 2.6 
6. นางสาวปทมุพร พุฒวันเพ็ญ 2.1 – 2.6 

7. นายตะลันต์ ปลื้มใจ 2.1 – 2.6 

8. นางสาวพัชรินทร์ ชาญณรงค์ 3.1 – 3.5 
9. นางนงนุช แทนกอง 3.1 – 3.5 

10. นางพิชชา เกิดแก่นแก้ว 3.1 – 3.5 

11. นางสาวสุณิสา บุญชู 3.1 – 3.5 
12. นางสาวกุลวดี ทองสร้อย 
13. นางสาววรัณยา ชะเอมพงศ์ 
14. นางสาวภานุมน ฐานะตระกูล 
15. นางสาวกาญจนา แสงพลสิทธิ์ 
16. นางสาวปาณิศา  แซ่ย่าง 

รวบรวมข้อมูล 
ทุกประเด็นพิจารณา 

 
 



ภาระหน้าที่ 1.   จัดท ากรอบการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  2.   จัดท าเครื่องมือประเมินตามกรอบมาตรฐาน 
  3.   ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
  4.   น าข้อมูลมาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
  5.   จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) 
  
 ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่
ดังกล่าวข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ 

 
สั่ง  ณ  วันที่ 14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

              ( เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 
                               ผู้อ านวยการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(ผังแสดงหองชั้น1-5)



แผนผังแสดงตำแหน่งห้อง ชั้น 1 ปีการศึกษา 2564 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ศูนย์วิทยบริการ วัดน้อย 

ห้องคณะเซอร์ 

ห้องครูใหญ่ 

ห้องถ่ายเอกสาร 

ห้องคณะ 
กรรมการ 

 

ห้องประชุม  

ห้องธุรการ-

ประชาสัมพันธ์ 

ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

English Lab 
ห้องปรีชาญาณ 

Salle de la Sagesse 

ห้องเบเกอร่ี 

โรงอาหาร 

ห้องอาหารครู 

ห้องทะเบียน-วัดผล 

ห้อง 

เปียโน 

101

 

102 

103 

104 

105 

106 108 109 
110 

111 
107 

112 113 114 



แผนผังแสดงตำแหน่งห้อง ชั้น 2 ปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ัน ป.1/1 

ช้ัน ป.1/2 

ห้อง 
คอมพิวเตอร์ 

ห้องปกครอง 

 

ห้องเทคโนโลยี 

ห้องพยาบาล ห้องประชุม 2 ช้ัน ป.2/1 ช้ัน ป.2/4 ช้ัน ป.2/3 ช้ัน ป.2/2 

ช้ัน ป.1/3 

(ห้องเล็ก) 

อาคารช้ัน 2 

ช้ัน ป.1/4 ช้ัน ป.2/5 

Live 

ช้ัน ป.3/6 

Live 
 

ช้ัน ป.1/5 

Live 

204 206 207 208 209 210 

211 

215 

214 

213 

212 

217 

201 

218 216 

202 

203 

ห้องครู
ต่างชาติ 

ห้อง 

เก็บของ 

205 



 แผนผังแสดงตำแหน่งห้อง ชั้น 3 ปีการศึกษา 2564  

 

 

 

 

 
 

ห้อง iMusic ช้ัน ป.3/4 

ช้ัน ป.4/4 

ช้ัน ป.3/1 ช้ัน ป.3/2 ช้ัน ป.3/3 

ช้ัน ป.4/1 

ช้ัน ป.4/2 

ว่าง 
 

ห้อง 
ประชุม 3 

อาคารช้ัน 3 
ห้องศาสนา 

ช้ัน ป.3/5 

314 316 

301 

317 315 

303 

ช้ัน ป.4/3 

 

305 306 307 308 309 

ช้ัน ป.6/5 
Live 

 

310 

ช้ัน ป.5/5 
Live 

 

313 

ช้ัน ป.4/6 
Live 

 

312 

311 

302 

 

ห้อง 

โสต 

304 

 



แผนผังแสดงตำแหน่งห้อง ชั้น 4 ปีการศึกษา 2564  

 

 

  

 

 
 

 

ช้ัน ป.6/2 ช้ัน ป.5/3 ช้ัน ป.5/4 ช้ัน ป.6/1 

ช้ัน ป. 6/3 

ช้ัน ป.6/4 

ช้ัน ป.5/1 

ห้อง 

ปฏิบัติการทาง 

วิทยาศาสตร์ 

ช้ัน ป.5/2 

ห้องพกั

คนงาน 

บ้านพัก 

คณะเซอร์ ห้องพักครู 

 

 

ห้องดนตรีไทย ห้องวงโยธวาทิต 

413 415 414 

ช้ัน ป.4/5 

อาคารช้ัน 4 

 

 

403 405 406 407 408 409 

412 

411 

410 

401 

402 

ห้อง 

ศิลปะ 

404 



แผนผังแสดงต าแหน่งห้อง ช้ัน 5 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ห้องซักล้าง

คนงาน 

อาคารช้ัน 5 

สนามกีฬา ห้องเก็บของ 

เคร่ืองเล่นกีฬา

ดาดฟ้า 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหาร2564)



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 

      มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา 

                                         คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

 

     ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ                         ผู้อ านวยการ  

 

 

 

 

      ฝ่ายบริหารจัดการ          ฝ่ายวิชาการ            ฝ่ายกิจการนักเรียน          ฝ่ายบุคลากร 

 

 

 

 

 

  

                  ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ           ฝ่ายอภิบาลและ            ฝ่ายมาตรฐาน 

                  การเรียนการสอน              แพร่ธรรม            คุณภาพ 
       

 

 

 

 
 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

-งานการจัดการเรียน 

 การสอน 

-งานนิเทศการเรียนการสอน 

-งานทะเบียนและวัดผล 

-งานวิจยัการเรียนการสอน 

-งานวิทยบริการ 

-งานกิจกรรมนักเรียน 

-งานดูแลนักเรียน 

-งานสัมพันธ์ชุมชน 

-งานสรรหาและธ ารงรักษา 

-งานพัฒนาบุคลากร 

-งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 

-งานพัสด-ุครุภัณฑ์ 

-งานเทคโนโลย ี

 การศึกษา 

-งานมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ 

-งานอภิบาล 

-งานแพร่ธรรม  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
 

-งานบริหารทั่วไป 

-งานธุรการ-การเงิน 

-งานบริการและสวัสดิภาพ 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางเวลาเรียน_อัสสัมชัญคอนแวนตสีลม2564)



           โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม พุทธศักราช 2564  
                       ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

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

  กลุ่มสาระการเรียนรู ้       

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 130 130 130 130 130 130 

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

(100) 
40 
 
 

60 

(100) 
40 
 
 

60 

(100) 
40 
 
 

60 

(100) 
40 
 
 

60 

(100) 
40 
 
 

60 

(100) 
40 
 
 

60 

สุขศึกษาและพลศึกษา 60 60 60 60 60 60 

ศิลปะ 100 100 100 100 100 100 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ 130 130 130 130 130 130 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 960 960 960 880 880 880 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แนะแนว 
- เนตรนารี 
- ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

(120) 
40 
40 
30 
10 

(120) 
40 
40 
30 
10 

(120) 
40 
40 
30 
10 

(120) 
40 
40 
30 
10 

(120) 
40 
40 
30 
10 

(120) 
40 
40 
30 
10 

 รายวิชาเพ่ิมเติม 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
- คริสตศาสตร์ 
- หน้าท่ีพลเมือง 
- Coding 
-     Graphic Design 

(300) 
100 
60 
40 
40 
60 
- 

(300) 
100 
60 
40 
40 
60 
- 

(300) 
100 
60 
40 
40 
60 
- 

(340) 
100 
60 
40 
40 
60 
40 

(340) 
100 
60 
40 
40 
60 
40 

(340) 
100 
60 
40 
40 
60 
40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,380 1,380 1,340 1,340 1,340 

 
 



undefined
 

(สวนที่ 1 ประวัติโรงเรียน)



ส่วนที่ 1  

สภาพการจัดการศึกษา 
 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  
ที่ตั้ง  เลขที่ 8 ถนนประมวญ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 
  Website: www.ascs.ac.th  E-mail : ascs@ascs.ac.th     
  โทรศัพท์ 0-22364330, 0-26350136-8  โทรสาร 0-26350139 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1110100058   
พ้ืนที่  1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ บริษัทสยามร่วมมิตร  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ร้านท่านหญิง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ร้านอาหารกัลปพฤกษ์  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ สถานฑูตอิตาลี 
เปิดสอนในระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ขนาดของโรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ 
 
ปรัชญาโรงเรียน (PHILOSOPHY) มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้ 
คติพจน์ (MOTTO) ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ าการงาน  
 การศึกษาคือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะและชี้น าแนวทางการด ารงชีวิต 
ที่มีวินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการ
ที่ทันสมัย เพ่ือประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธ ารงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ศึกษาดี  หมายถึง เป็นการศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ เช่น ความรู้ด้าน
ภาษา ด้านคิดค านวณ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งรู้จัก   คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 
วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่รู้ตลอดเวลา รู้จักแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และเพ่ือการงานอาชีพ มี
ความเจริญที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ 
 มีวินัย หมายถึง การมีนิสัยที่ดีงาม การด ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย มีวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกติกา และกฎเกณฑ์ของสังคม เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย                                     
 ใจเมตตา หมายถึง การไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า  
ส่วนของตน ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสังคม มีน้ าใจดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันด้วยความรักและความเสียสละ 



 ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง    มีความรัก
และให้อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญญูต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ  มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม 
มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยีเข้ากับสัจธรรมอันสูงส่ง  เพ่ือการด ารงชีวิต
ที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อ่ืน                              
 เลิศล ้าการงาน หมายถึง มีวิสัยทัศน์ในการท างาน รักการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ขยันรู้จัก
พัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 
เครื่องหมายโรงเรียน   

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  มีเครื่องหมายที่ส าคัญ  4  รูปลักษณ์  ดังนี้ 

ตราของคณะภคินี  เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนแรกท่ีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
ได้จัดตั้งขึ้นในเมืองไทย ตราของคณะจึงได้จารึกไว้เพ่ือให้ทุกคนได้รู้จักไว้ เพ่ือให้
ทุกคนได้รู้จักและจดจ าไว้ในดวงใจของเยาวชนตั้งแต่แรกเริ่มมาจนทุกวันนี้ 
ความหมายของตรามีดังนี้ 

สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่ 
ตรงกลาง ความหมายของโล่เป็นดังนี้ 

 
ความหมายของโล่   รวงข้าวตั้งตรงสูงเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์  ความราบเรียบ และความ

เท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก 
รวงข้าวเขียวสด  คือการเริ่มต้นของภคินีที่แม้จะเยาว์วัยแต่ท างานหนักเกินก าลัง เพ่ือเป็นการพลีชีพ

ประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกสู่ดิน 
พื นสีทอง  หมายถึง ความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมนที่ท้องทุ่งท่ีราบโบสถ์ 
สีฟ้า   เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ด้วยการสวดสายประค าและ

เลียนแบบพระมารดา 
เดอ ชาร์ตร  เป็นชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจ และศูนย์รวมเอกภาพของภคินีตั้งอยู่ใกล้

อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร 
สีแดง   สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตาย และความกล้าหาญของนักบุญเปาโล 

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

ของภคินี ในการน ามนุษย์ให้รอดเพ่ือเทิดพระเกียรติพระเจ้า 



ภาษาฝรั่งเศส 3 ค้า  คือ  REGULARITE  (ซื่อสัตย์)  SIMPLICITE (ราบเรียบ)  TRAVAIL (การงาน) เป็น
การเตือนใจให้ยึดถือ  และปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อตรง ราบเรียบ และขยัน
ขันแข็งในการท างาน 

 

เครื่องหมายสัญลักษณ์กิ่งลอเรลและกิ่งโอลีฟ (มะกอก) ผูกเป็นหรีดด้วยริบบิ น 
เครื่องหมายสัญลักษณ์ข้างบนนี้เป็นเครื่องหมายบนปกสมุดของโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์มานานนับปี  คงจะตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเพราะสมุดเล่มเก่า
สุดที่เรามีอยู่คือสมุดที่ใช้บันทึกรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในชั้นต่างๆ ของปี 
1926 (21 ปี หลังการก่อตั้งโรงเรียน) เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ให้
ความหมายงดงามในการให้การศึกษาของคณะเซอร์ ตั้งแต่เริ่มมาท าการสอนใน
โรงเรียนหญิงคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยแห่งนี้ จึงเห็นควรที่จะได้น ามาใช้
ใหม่อีกครั้ง  ผลส าเร็จของการศึกษาจากโรงเรียนนี้ คือผลส าเร็จของผู้สอนและ

ผู้เรียนที่กระท าร่วมกัน  จึงมีกิ่งของไม้สองชนิดผูกรวมกันเป็นหรีดเดียว ปลายเปิด ซึ่งหมายถึงการต้อนรับทุก
คนในสถานศึกษาแห่งนี้ 

 ทั้งลอเรลและโอลีฟ  เป็นพันธุ์ ไม้ตระกูลไม่ผลัดใบเขียวตลอดปี  ใบและผลสกัดเป็นน้ ามันที่มี
คุณประโยชน์นานัปการ  ผลจากการที่โรงเรียนของเราพยายามเลือกเฟ้น สร้างเสริม  ขัดเกลาให้แก่ศิษย์ จึงท า
ให้เรามีศิษย์ที่งามด้วยจริยวัตร และมากความรู้ในวงสังคมทั้งอดีตและปัจจุบัน 

 

สัญลักษณ์ดอกลิลลี่  (Fleur Delis) 
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้เลือกดอกลิลลี่ เป็นสัญลักษณ์ของตราประจ า
โรงเรียน เพราะดอกลิลลี่มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์  ซื่อสัตย์  จงรักภักดี
และเท่ียงตรง 
 ดอกลิลลี่ ผุดขึ้นจากดินชูก้านตรงสู่ความไพศาลและความสว่าง  ความ
งดงามของดอกลิลลี่  สีขาวเป็นที่ชื่นชมเปรียบกับปรัชญาชีวิตว่า เจ้าของชีวิตพึง
พัฒนาตนด้วยความตรงสองประการ คือ ซื่อตรงเที่ยงตรง มีความถ่อมตน สุภาพ

และหนักแน่นอยู่เป็นเนืองนิตย์  ดุจดังแผ่นพ้ืนพสุธา  มีความบริสุทธิ์เป็นความงามประจ าตน และเป็นแบบ
ฉบับ  แม้ต้นก าเนิดจะอยู่ในที่อับ  ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่าง    ให้เป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ้าโรงเรียน : ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลมสองวงซ้อนกัน  
ภายในวงกลมวงแรกด้านบน มีชื่อโรงเรียนภาษาไทย และมีที่ตั้งบอกเขต และจังหวัด
อยู่ด้านล่าง กลางปริมณฑล มีโล่ป้องกันศัตราวุธ ภายในโล่แบ่งออกเป็นสามส่วน 
ส่วนบนมีอักษร อสค.ส.อยู่หน้าเส้นตั้งตรง  ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่ง



ประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกัน มีเส้นนอนเป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบน
ซ้าย ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบปาล์มทอดให้เห็นด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย 

ความหมายวงกลม คือความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้  ขณะเดียวกันยังหมายถึง การรวมศรัทธาธรรมของ
นักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง  เมตตาธรรมของครูและการแสวงหาความรู้  ความเจริญของนักเรียน 
 เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระด าริ สติปัญญ  ความคิดอ่าน 
ก าลัง ความรู้ ความศรัทธา ความย าเกรง 
 โล่ แสดงนัยของคุณธรรมว่า  ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย 
 ดาบคม คือ ปัญญา  ด้าม  คือ สติ   ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรม
ทั้งหลายและป้องกันตนเอง จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีรภาพอย่างองอาจกล้าหาญ 
 ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ท าหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการด ารงชีวิตในสันติสุข
และเพ่ือสันติสุข  
 หนังสือสองเล่ม  แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ  และคุณค่าทางวิชาชีพ  ความสมดุลของคุณค่าทั้ง
สองเปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างน าชีวิตไปถูกทาง 
 
อักษรย่อ            อสค.ส. 
 
สีประจ้าโรงเรียน  แดง – ขาว 
 สัญลักษณ์สีประจ าโรงเรียน คือ แดง ขาว ประกอบขึ้นเป็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว แต่ในขณะเดียวกัน

ก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์อยู่ภายใน 

สีแดง เป็นสีแห่งความรัก  ความกล้าหาญ และเสียสละเป็นพลังส าคัญในการต่อสู้เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายเพ่ือความถูกต้องยุติธรรม  ไม่หวาดหวั่นต่อภัยและอันตรายทั้งปวง แม้จะเสียสละ

เลือด เพื่อให้คุณธรรมความดีคงอยู่ ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด 

สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปน เป็น

ความบริสุทธิ์พร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดีเรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

 
ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ้าโรงเรียน  

ดอกพิกุล 
เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาเปรียบเสมือนโรงเรียนที่เป็นที่พักพิงให้กับเด็กนักเรียน ตัวดอกมีกลิ่นหอม
เย็นๆ เปรียบเสมือนชื่อเสียงของโรงเรียนที่ขจรขจาย.ไปไกล มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและ
ยั่งยืนตลอดไป 

 
อัตลักษณ์ของนักเรียน 
   ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ 



 
 1. ซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีมโนธรรมเที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกง ยึดความถูกต้อง“ผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่
ด้วย” (ลก 16:10) 
 2. เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถ่อมตน และมีความสุขในชีวิต
ของตน“เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ 
เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี” (ฟป 4:11-13) 
 3. การงาน รักและมุ่งมั่นในการท างาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดชอบ “พระเจ้าจะ
ประทานรางวัลแก่ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27) 
 4. รักเมตตา เป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืน เสียสละ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ “ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาด้วย
ใจยินดี จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพ่ีน้อง จงคิดว่าผู้อ่ืนดีกว่าตน อย่า
เฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมในความหวัง” (รม 12:4-13) 
 5. กตัญญูรู้คุณ ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตส านึกในความดีของผู้อ่ืน ใส่ใจผู้อ่ืน จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา “บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดา จงให้เกียรติบิดามารดา เป็นพระ
บัญญัติแรกแล้วท่านจะอยู่บนแผ่นดินอย่างเป็นสุขและมีอายุยืน” (อฟ 6:1-4) 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  รู้กว้าง ใจกว้าง 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม หล่อหลอมนักเรียนด้วยเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “รู้กว้าง       

ใจกว้าง” (Boundless Knowledge, Generous Mind) อันหมายถึง การเป็นผู้มีความรู้ที่หลากหลาย     รู้
เขา รู้เรา รู้ลึก และรู้จริง เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง มีจิตสาธารณะ รักและแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อ่ืน
โดยไม่หวังผลตอบแทน มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ   
 
 



เอกสารประกอบ
 

(ผลการทดสอบภาษาอังกฤษป 2564)



 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

สรุปผลการทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test 
เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  

ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
ผลการทดสอบตามระดับ CEFR 

Pre-A1 A1 A2 B1 Total 

P.4-1 2 8 16 12 38 

P.4-2 1 10 11 17 39 

P.4-3 1 6 17 16 40 

P.4-4 0 7 16 14 37 

P.4-5 1 7 15 15 38 

P.4-6 2 8 12 16 38 

P.5-1 1 5 9 21 36 

P.5-2 2 1 11 20 34 

P.5-3 1 4 10 22 37 

P.5-4 0 4 12 21 37 

P.5-5 0 2 18 17 37 

P.6-1 0 2 13 13 28 

P.6-2 0 4 10 13 27 

P.6-3 0 5 12 18 35 

P.6-4 1 3 9 19 32 

P.6-5 0 0 7 15 22 

รวมนักเรียนเข้าทดสอบ 12 76 198 269 555 

คิดเป็นร้อยละ 2.16 13.69 35.68 48.47 100 

  

จากตารางสรุปกิจกรรม Oxford Young Learners Placement Test เพ่ือวัดระดับความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนผลการ

ทดสอบตั้งแต่ระดับ A1 – B1 คิดเป็นร้อยละ 97.84 และระดับ Pre-A1 คิดเป็นร้อยละ 2.16 
 



เอกสารประกอบ
 

(สรุปผล Onet p6-64)
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

อสค.สีลม

ระดับประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564   
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม กับระดับประเทศ 

 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับประเทศ 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)  คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ

หรือมากกว่ารอ้ยละ 3.00 
ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม 

ภาษาไทย (61) 100 51.71 13.56 65.28 38.75 11.63 50.38 14.90 
คณิตศาสตร์ (64) 100 47.72 - 47.72 36.83 - 36.83 10.89 
วิทยาศาสตร์ (65) 100 42.50 - 42.50 34.31 - 34.31 8.19 
ภาษาต่างประเทศ (63) 100 76.07 - 76.07 39.22 - 39.22 36.85 

เฉลี่ย  57.89  40.19  

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม กับระดับประเทศ  

ร้อยละ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
  
 
 
รายวิชา 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564 
ภาษาไทย (61) 69.27 74.76 65.28 
คณิตศาสตร์ (64) 53.90 48.63 47.72 
วิทยาศาสตร์ (65) 52.72 53.92 42.50 
ภาษาต่างประเทศ (63) 77.43 83.57 76.07 

เฉลี่ย 63.33 65.22 57.89 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
              

 
 
 

รายวิชา 
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อสค.สีลม

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564   

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม กับหน่วยงานต่าง ๆ  
 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

อสค.สีลม  
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับจังหวัด  
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับสังกัด 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับประเทศ 
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม ปรนัย อัตนัย รวม 
ภาษาไทย (61) 100 51.71 13.56 65.28 42.62 12.21 54.83 41.39 11.86 53.25 38.75 11.63 50.38 
คณิตศาสตร์ (64) 100 47.72 - 47.72 41.31 - 41.31 39.85 - 39.85 36.83 - 36.83 
วิทยาศาสตร์ (65) 100 42.50 - 42.50 37.08 - 37.08 36.37 - 36.37 34.31 - 34.31 
ภาษาต่างประเทศ (63) 100 76.07 - 76.07 53.38 - 53.38 49.92 - 49.92 39.22 - 39.22 

เฉลี่ย  57.89  46.65  44.85  40.19 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม กับหน่วยงานต่าง ๆ  

ร้อยละ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
  
 
 
รายวิชา 
 

 
 



เอกสารประกอบ
 

(รางวัลหน่ึงโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค 2564)



 

 

 



 


