
 

       รายงานผลการประเมินตนเอง 

   (Self-Assessment Report) 

      โรงเรยีนอัสสัมชญั แผนกประถม    

            ปีการศึกษา 2564 

      



 

 

 
ค ำน ำ 

 
           รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับนี้ 
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานคุณภาพการศึกษาเป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียนตลอด          
ปีการศึกษา 2564 ที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และภาคผนวก 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
            โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จึงขอรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจ า          
ปีการศึกษา 2564 ต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 
                                                                 ด้วยความเคารพ  
 
 
                                                                     
                                                                       (ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์)  
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1  บทสรุปของผู้บริหำร  
             ตอนที่ 1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  1 
             ตอนที่ 2   การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 1 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  
             ตอนที่ 1   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  10 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 10 
                          2.   ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 16 
                          3.   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 18 
                          4.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 
                          5.   นวตักรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation/Best Practice) 22 
                          6.   รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 24 
                          7.   ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 28 
                          8.   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 29 
                          9.   หนว่ยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 32 
ส่วนที่ 3  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  

1. ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  33 
                   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
                         1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 35 
                         2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
                             แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

38 

                         3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 41 
                         4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 43 
                         5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 46 
                         6)  มคีวามรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 50 
                    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
                         1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 53 
                         2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 58 
                         3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 59 
                         4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 61 



 

 

 หน้ำ 
                  ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 65 
                         1)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 67 

       2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 68 
                         3)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
                              สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

74 

                         4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 77 
                         5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                              อย่างมีคุณภาพ 

80 

                         6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
                              จดัการเรียนรู้ 

82 

                 ผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

85 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

87 

                         2)   ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 89 
                         3)   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 91 
                         4)   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 
                              ผู้เรยีน 

93 

                         5)   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง  
                              การจัดการเรียนรู้                              

94 

             2.   สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 97 
             3.   จุดเด่น 98 
             4.   จุดควรพัฒนา 99 
             5.    แนวทางการพัฒนา 99 
             6.    ความต้องการช่วยเหลือ 99 
             7.    ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
             8.    สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา 

99 
103 

ภำคผนวก  
             1.   การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา                           
             2.   การให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
             3.   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท าง านจัดท า SAR  
             4.   หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ  
             5.   แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  

 



 
1    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
              โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม รหัสโรงเรียน 10100450 ต้ังอยู่ท่ี 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โทรศัพท์ 02 -6756970 - 83 โทรสาร 02-2122310 website :http://www.    
acp. ac.th โรงเรียนบริหารงานโดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียน 2,440 คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 220 คน 
  
ตอนที่ 2   การน าเสนอผลการประเมิน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน         
                  จากการด าเนินการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับข้ันพื้นฐาน โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายในการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณาและตัวชี้วัดอย่างชัดเจน และ
ได้ท าการติดตามตรวจสอบตามตัวช้ีวัดดังกล่าวสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 อย่างสม่ าเสมอ ส่งผล
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดังนี้ 
 
1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
           โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ไดมีการก าหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ไว
อยางชัดเจน ซึ่งมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ เแผนงานการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้     
มีการก าหนดและประกาศคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในแตละตัวช้ีวัดไวอยางชัดเจน โดยได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด 19 ผานระบบออนไลนไดอยางเหมาะสม โดยครูผูสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ตามยุทธศาสตรของโรงเรียน ผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ส่งผลให้การประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนทาง
วิชาการสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ท้ังในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็น
การบูรณาการความรู้ ท้ังศาสตร์ คือ STEM (Science,Technology ,Engineering , Mathematics) และศิลป์ (Art) 
เข้าด้วยกัน แต่ปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Teams มีการแนะน าผู้เรียนในการเข้าใช้ระบบ จนผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ผ่านทางโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Teams ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าดูคลิปวิดีโอ การเข้าเรียนโดย
การสอนผ่านการ Live สด การท าแบบฝึกหัดโดยผ่านทาง Microsoft ซึ่งสามารถประเมินตนเองได้ว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน
ตัวช้ีวัดนั้นๆ มีการทบทวนเนื้อหาเตรียมสอบอย่างเข้มข้นท้ังในช้ันเรียนและการโพสเอกสารทบทวนเตรียมสอบลงใน
โปรแกรม Microsoft  Teams และมีการเสริมน าเอาแบบทดสอบของปีท่ีผ่านให้ผู้เรียนได้ฝึกท า มีความมุ่งมั่นพัฒนา
งานของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ มีความภาคภูมิใจท่ีจะน าเสนอผลงานด้วยตนเอง เกิดความรู้สึก
ช่ืนชม และภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จของผลงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้อง กล้าท่ีจะแสดงความ
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คิดเห็นของตนให้สมาชิกฟัง มีการแสดงความคิดเห็นโดยยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก มีการแบ่งหน้าท่ีกัน
ในกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่มท่ีชัดเจน สามารถท างานกับหมู่คณะได้ มีภาวะผู้น า  และผู้ตามท่ีดี ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนรู้จัก
ประสานงานในการท างานเป็นกลุ่ม                     
           นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียนจากการเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ และนานาชาติ เช่น    
           1. การแข่งขันรายการวิทยาศาสตร์ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary Schools 
2021 ประเภททีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเด่ียว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
           2. การแข่งขันรายการคณิตศาสตร์ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary Schools 
2021 ประเภททีมได้รับรางวัลชนะเลิศ และอันดับท่ี 3 ประเภทเด่ียว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   
           3. รางวัลเหรียญ เงิน  จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ  รายการ Hong Kong International 
Mathematical Olympiad Heat Round 2021 Thailand  ประเทศไทย 
           4. รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ  Singapore & Asian School 
Mathematical Olympiad 2021 ประเทศสิงคโปร์ 
           5. รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2564 (18th Internation Mathematics and Science Olympiad(IMSO) 
for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia 
           6.  การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand Online2020/21ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2564 
ประเภท Robot Design Awards สาขา Robot Design Programming Awards ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     
โล่รางวัล และเหรียญรางวัล 
          7. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นท่ีท าช่ือเสียงให้แก่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจาก
นายกรัฐมนตรี จัดโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  
          8. รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันทางวิชาการโครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 
          ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้สงเสริมให้ผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของ
นักบุญมงฟอร์ต โดยพัฒนาและจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้
มีทัศนคติในการร่วมมือ ร่วมงาน และเอื้ออาทร และเสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีกล่าวว่า “ผู้เรียนยึดมั่น
ในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม” และพัฒนาผู้เรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมครบถวนตามหลักสูตร โดย
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมการท าบุญตักบาตรในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564  ตัวแทนผู้เรียนมาร่วม  
ไหว้พระ ท าบุญ และบริจาคตามก าลังศรัทธา การนิมนต์พระมหาชาคินทร์ รองเจ้าอาสาสวัดยานนาวา และรองประธาน
เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีมาบรรยายธรรม เรื่อง “การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้สติปัญญาในการสอบ” ให้
ผู้เรียนและครูทุกคนได้ฟังและน าไปปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ท าสมาธิเพื่อสงบจิตใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
ความมั่นใจในตนเอง รู้จักตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ให้เกียรติผู้อื่น และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีชมรมส าหรับผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับให้กับผู้เรียนท่ีมีความ
ถนัดและสนใจเรียนท่ีหลากหลาย กิจกรรมกลุ่มซึ่งสอนให้ผู้เรียนรู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีการน าเสนอผลงานเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง ผู้เรียนได้น าเสนอเกี่ยวกับการร้องเพลง การเล่นดนตรี เป็นต้น โดยปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ส่งผู้เรียนไปแข่งขันด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ท าให้ได้รับรางวัล ได้แก่        
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1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากการแข่งขันการประกวดบรรเลงบทเพลงพระราช
นิพนธ์ “อัครศิลปิน” ครั้งท่ี 2 ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ของ
สมาคมเมโลเดียน 
          2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโนรอบชนะเลิศนานาชาติ ประเภทรุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี และ
ประเภท Grade 4 แข่งขันดนตรีเยาวชน นานาชาติฮ่องกง ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2021 รอบคัดเลือกประเทศไทย  
          3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุ 11 ปี รายการ  UTS WORLD VIRTUAL YOUTH 
FESTIVAL 2021 ประเภท TALENT SHOW YOUTH UNDER 12 

4 . ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันรายการ To Be Number One 2022 รุ่น Pre-Teenage ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากทีมThossaporn Thunder 
          5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Saxophone รางวัลเหรียญเงิน จากการ
แข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Clarinet รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท- Trombone รางวัล
เหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Trumpet โครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนหอวัง Horwang Music 
Academy : MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา 
         6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทเด่ียวเครื่องลมไม้ (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทเด่ียวเครื่องลม
ทองเหลือง (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี รายการ 4TH Valaya Alongkorn Virtral Intarnational Music Competition 2021 
          7. ได้รับรางวัลอันดับท่ี 3 จากการแข่งขัน "ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์ทแอดวานซ์เทรนน่ิง 2021" กลุ่มอายุ 8-11ปี 
         8. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 รุ่น 9 ปี 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่าย
น้ า รายการ Bangkok Planetarium Swimming Cup 2021 ณ สระว่ายน้ าบ้านกล้วย นักกีฬาว่ายน้ า 
         9. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งชิงแชมป์ว่ายน้ าฟรีสไตล์ 1,500 เมตร รุ่นอายุ 10 - 11 ปี สระว่ายน้ าการกีฬา
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
 
2.   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
           โรงเรียนส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการ ตามกระบวนการ P-D-C-A เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ตลอดจนความร่วมมือกับ
ชุมชน ร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 – 2565 ซึ่งเช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 – 2564 และสอดคล้อง

ยน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจนทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมกับบริบทของโรงเรี  ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประชุมร่วมกัน ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง มาก าหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความส าเร็จท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรม มาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ทบทวนผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา จากการ
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 มา
ปรับปรุงพัฒนา ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โดยโรงเรียนมีแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน แบ่งการบริหารงาน เป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ การเงิน ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านัก
ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายเป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมกับผู้อ านวยการโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการด าเนินงานของโรงเรียน 
รับทราบนโยบายพร้อมท้ังร่วมวางแผน พัฒนา และด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในฝ่ายของตน มี
การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน มีการน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งท่ี 1/2564 พร้อมท้ัง
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ และน านโยบายสู่การ
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ปฏิบัติ โดยมีการก ากับติดตามงาน ประเมินผลการปฎิบัติ มีรายงานผลการปฎิบัติงานทุกฝ่าย มีการน าผลการปฎิบัติงาน
ไปปรับแก้ไข รวมท้ังมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่งน าผลการตรวจ
ประกันคุณภาพภายในและผลการปฎิบัติงานไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จากตัวชี้วัดความส าเร็จท้ังหมด 
50 ตัวช้ีวัด พบว่า บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 48 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 96.00 และไม่บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ส่วนสาเหตุท่ีไม่บรรลุ คือ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ได้ และการก ากับติดตาม
ตรวจสอบไม่สามารถลงพื้นท่ีได้ ดังนั้นจึงไม่มีการตรวจติดตามแบบเต็มรูป แต่มีการสังเกตการเรียนการสอนของครูและ
ผู้เรียนจาก Microsoft Team และร่องรอยหลักฐานจากเอกสารต่างๆ     
          ในด้านการพัฒนาวิชาการ คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตรงกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อ
เตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างชัดเจน ซึ่งประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ และสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น เทคนิคการ
เรียนการสอนการคิดระดับสูง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยและโครงงานเป็นฐาน มีการสร้างการพัฒนาและการเลือกใช้
ส่ือการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายออนไลน์รวมทั้งมีการติดต้ังระบบ WIFI ท่ัวทั้งโรงเรียนเพื่อ
เป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
รวมถึงการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการน าวิธีการพัฒนาผู้เรียน
ใหม่ๆ มาใช้ พร้อมท้ังให้ค าแนะน าและปรึกษาในการจัดท าหลักสูตรมาตรฐาน iPSLE ของสิงคโปร์ และได้เชิญภราดา  
อนุศักด์ิ นิธิภัทราภรณ์ และภราดาแอนโธนี่ ตัน คิม ฮก มาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา มีการอบรมครูผู้สอนท้ังครูไทยและครู
ต่างชาติท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
          ในด้านการบริหารอัตราก าลัง โรงเรียนมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรและผู้น า ตามแผนการทดแทนต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการ
สอน ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการผลิตส่ือเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และออนไซต์ เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการสอน
ออนไลน์ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิชาชีพ และด้านการปฏิบัติตน มีการจัดอบรมให้กับครูผู้สอน ครูสนับสนุนการ
สอนและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังภายในและภายนอก อีกท้ังโรงเรียนได้มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาครู สู่
มาตรฐานสากล iPSLE ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ท่ีด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการ เน้นการใช้
เทคโนโลยีส าหรับจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเทียบเท่าตามมาตรฐาน 
CEFR ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ มีการพัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ทางออนไลน์ การอบรม   
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูและบุคลากรในด้านวิชาชีพ  อบรมด้านการจัดกิจกรรมเรียนการสอน วิจัย
นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ เป็นต้น 
        ในด้านทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนจัดให้มีอาคารเรียนอย่างเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน มีโครงสร้างอาคารท่ี
แข็งแรง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก ภายในห้องเรียน
อย่างพอเพียง และพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก มีการ
สร้างหลังคาโดยติดต้ังแผงโซล่าเซล เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงเรียน เนื่องจาก
ในปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปท่ัวโลกเพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยสูงสุด 
ทางโรงเรียนได้การด าเนินการตามมาตรการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ร่วมกับงาน
พยาบาลของโรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมท้ังในส่วนของครู บุคลากร พนักงาน และผู้เรียนก่อนการเปิดโดยการให้
ครู บุคลากร และพนักงาน ทุกคนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID -19) และตรวจ ATK 
ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดีอย่างสม่ าเสมอ มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุณหภูมิ พร้อมท้ังติดต้ังเครื่อง 



 
5   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

Thermoscan Infared Camera เพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนท่ีเข้ามาในโรงเรียน มีการจัดเตรียมห้องรับรอง
พยาบาล พร้อมท้ังด าเนินการท าความสะอาดห้องเรียน โดยการพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือท่ัวบริเวณห้อง และใช้น้ ายาท าความ
สะอาดเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องท้ังหมด นอกจากนี้ทางส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต
สาทรได้เข้ามาตรวจสถานท่ีและการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยทางด้านการป้องกันเช้ือโควิด -19 ของโรงเรียน
ก่อนการเปิดเรียน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียน 
          ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ ประสาน
ความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการเพื่อน า Microsoft Teams มาใช้ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน มีการ
ติดต้ังจัดท าระบบออนไลน์ อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร จัดท าคู่มือการใช้ พร้อมท้ังจัดต้ังกลุ่มทีม support คอย
ให้ความช่วยเหลือคุณครูเมื่อเกิดปัญหาในการออนไลน์ ซึ่งท าให้การเรียนการสอนของโรงเรียนมีความพร้อม ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ได้ประสานร่วมมือกับงานอาคาร
สถานท่ีในเรื่องการติดต้ังเครื่อง Thermoscan Infared Camera จ านวน 2 เครื่อง ท่ีหน้าประตู 1 และประตู 2 มีการ
จัดหาเทคโนโลยีให้กับครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการน า ipad มาใช้ในการสอน การให้บริการยืม
อุปกรณ์ เช่น บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารอง บริการคอมพิวเตอร์ IPAD  Notebook ให้ค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์ มี
การท าคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมในการใช้งานของครู มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ เช่น การน าแบบฝึกหัดรายวิชาต่าง ๆ ขึ้นหน้าเว็ปไซด์ และให้บริการช่ วยเหลือคุณครูและ
บุคลากรผู้ใช้งานในทันที  
 
3.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีการศึกษาทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนาให้หลักสูตรเกิดความสมบูรณ์สอดคล้องกับผู้เรียนมากท่ีสุด น าไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทจุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพของ
ผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง 3 ด้าน คือ ด้ านความรู้ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีการก าหนดสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ครบถ้วน มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการระบุวิธีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลายวิธีไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และ
จุดประสงค์ มีการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญามากกว่า            
3 รูปแบบ นอกจากนี้ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดย
การจัดการเรียนการสอนแบบ ACP STEP กลวิธีการสอนท่ีสอดแทรก STEP หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ทักษะ เห ล่านี้ ให้ เกิ ดกับ ผู้ เรียน  คือ   S=Skills : Creative Problem Solving Skills ,Critical Thinking Skills , 
Collaborative Skills , Communicative Skills , Career and Life Skills and Cross-Cultural Skills  
T=Technology  E=Ethic : 10 Core Values  P= Production, Presentation เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ รวมท้ังยังยังสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท้ังนี้ครูมีการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับ Microsoft Teams ท่ีจะน ามาใช้ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ครูจึงมี
การอบรมพัฒนาในเรื่องการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากครูต้องสอนออนไลน์ มีการไลฟ์สด อัดคลิป
วีดิทัศน์ขึ้นแขวนในระบบ Microsoft Teams มีการใช้ application จาก iPad ในการเรียนการสอน เช่น การออกแบบ
ผังมโนภาพในรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สร้างภาพยนตร์ส้ันด้วย App: iMovie จากบทเรียน ในวิชา
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ภาษาอังกฤษ น าเสนอผลงานด้วย App: Keynote ในวิชาสังคมศึกษา มีการทบทวนบทเรียนด้วย App:Kahoot ในวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย รวมท้ังในทุกห้องเรียน มีอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
          ครูผู้สอนมีการจัดการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีแฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยจะช่วยกันจัดบรรยากาศของ
ห้องเรียนออนไลน์ให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams มีการทักทาย สนทนากับผู้เรียนในระหว่างท่ี
ออนไลน์ และมีการวางระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน บอกความคาดหวังของครูให้ผู้เรียนทราบในช่ัวโมงแรกก่อน
เริ่มต้นสอน และในห้องเรียนมีผู้เรียนท้ังกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนได้เรียนรู้อยู่ในห้องเดียวกัน  ดังนั้นใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้ค้นหาศักยภาพของ
ตน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งครูมีการจัดท าโครงสร้างสัดส่วนคะแนนใน
แต่ละรายวิชา ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คู่มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คู่มือ
ประเมินสมรรถนะ เพื่อให้การวัดและการประเมินผลผู้เรียนมีคุณภาพเหมาะสมในแต่ละวิชาและมีประสิทธิภาพ โดยใน
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาจะก าหนดสัดส่วนคะแนนในแต่ละหน่วย และระบุวิธีการวัดผล เครื่องมือท่ีใช้วัด และ
เกณฑ์การประเมิน มีรายการประเมินท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ และด้านสมรรถนะอย่างครบถ้วน 
สามารถตรวจสอบติดตามความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจึงได้การจัดเก็บคะแนนจากใบงาน และกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบ 
Microsoft Teams โดยการให้ผู้เรียนท างานจาก Assingment ในระบบออนไลน์ มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับช้ันของผู้เรียน ได้แก่ การถาม – 
ตอบผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างท า กิจกรรม และภายหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด มีการทดสอบความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ การ
ประเมินจากการปฏิบัติใบงานต่างๆ ประเมินความรู้ ความเข้าใจ การประเมินจากการปฏิบัติใบงาน ใบกิจกรรม การท า
โครงงาน การสร้างสรรค์ผลงาน มีการตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน เป็นต้น มีการให้คะแนนตามสัดส่วนโครงสร้าง
คะแนนของรายวิชาได้ถูกต้อง พร้อมท้ังมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลต่อการพัฒนา อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งครูผู้สอนจะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อใหผู้้เรียนได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวใน
การพัฒนาตนเอง อีกท้ังครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
โรงเรียน คือ การนิเทศการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพี่อน มี
การด าเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรด้วยการนิเทศ การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระฯ และมีการ
สรุปประเมินผลการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยปีการศึกษา 2564 มีผลการนิเทศสรุปได้ ดังนี้ คือ การประเมินแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อนได้รับการนิเทศครบ ร้อยละ 100.00 ท้ังนี้ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี มีการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดอย่างเต็มศักยภาพ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา ท้ังส่ือเทคโนโลยี ส่ือจ าลอง ส่ือของจริง มีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ครูมีวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายระหว่างท าการสอน 
และประเมินผลหลังสอน ซึ่งผลการนิเทศจะน าไปศึกษาจุดเด่น จุดด้อย จุดท่ีควรปรับปรุง แจ้งครูเป็นรายบุคคล พร้อม
ท้ังน าเสนอสรุปในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน เป็นระยะ ๆ เพื่อน าผลมาพัฒนาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้ ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดท าวิจัยช้ันเรียน ปีละ 1 เรื่อง  โดย
ส่วนใหญ่ครูจะท างานวิจัยประเภทส่ือการสอน เทคนิควิธีการสอน และรูปแบบการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม ชุด
กิจกรรม ชุดแบบฝึกทักษะ เป็นต้น ส่วนบุคลากรจะท าวิจัยเกี่ยวกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบ มีการน าผลงานวิจัยไปปรับ
ใช้ในการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนจะมีการบันทึกการใช้ผลงานวิจัยไว้ในบันทึกหลังสอนของแผนการจัดการเรียนรู้ ครู
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ งานวิจัยระหว่างเพื่อนครูในท่ีประชุมกลุ่มสาระฯ ประชุมฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็น
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในด้านงานวิจัย และรับฟังความคิดเห็น ค าแนะน าและ/หรือ ค าติชมจากเพื่อนครูด้วยกัน  
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2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
 2.1  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 – 2565  
 2.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

         2.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2564 
         2.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ ปีการศึกษา 2564 
         2.5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ปีการศึกษา 2564 
         2.6  รายงานการประชุมของฝ่ายต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564 

2.7  รายงานการประชุมของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
2.8 รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

         2.9  รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
        2.10 เอกสารโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
        2.11 แผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน ปีการศึกษา 2564 
        2.12 รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีการศึกษา 2564 
        2.13 รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564    

                   2.14  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        2.15 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 
        2.16 สารสนเทศของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563      
 

              3)   โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ           
                   3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนมาใช้วางแผน
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยน าข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินตนเอง (SAR) ในจุดท่ีควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน มาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก าหนดประเด็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับบริบท และสภาพการด าเนินงานของโรงเรียน โดย
จัดท าเป็นงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาต่อไป จากนั้นด าเนินการพัฒนา ตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบตาม PDCA อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลส าเร็จ 
                   3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากการต่อยอดโครงการ ACP 
Innovative Teachers เป็นโครงการท่ีครูผู้สอนต้องมีรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด โดย
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน/ช้ินงาน/โครงงาน/นวัตกรรม น าแนวทางการพัฒนาท่ีได้มาด าเนินการ
ปฏิบัติ และติดตาม ประเมินผลท่ีได้จากการปฏิบัติมาสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการ
ต่อยอดโครงการ ACP SMART BOYS เป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดระดับสูง มีการสร้างผลงาน 
ช้ินงาน หรือโครงงาน หรือนวัตกรรม และเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งในปีนี้ ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ต่อยอดและเผยแพร่
ผลงาน เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ผู้เรียนจึงต้องได้รับการพัฒนา การค้นคว้าหาความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น รับฟังและยอมรับความคิดเห็น พร้อมท้ังน าเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงงาน 
ช้ินงานของตนให้มากขึ้น  
 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  
                  4.1  กิจกรรมสร้างสรรค์ ในโครงการ ACP SMART BOYS สัมพันธ์กับมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อย่อยท่ี 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ข้อย่อยท่ี 3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ข้อ
ย่อยท่ี 4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร สัมพันธ์กับมาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ข้อ 2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4.2  การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ACP STEP สัมพันธ์กับมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อย่อยท่ี  1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ ข้อย่อยท่ี  2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ข้อย่อยท่ี  3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อย่อยท่ี  4 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สัมพันธ์กับมาตรฐานท่ี 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ข้อท่ี  1 จัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบั ติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                         
ข้อท่ี 2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ข้อท่ี 3 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างมีระบบ และน าผลมาพัฒนาผุ้เรียน 
                    
               5)   ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
                     การจัดหลักสูตร STEM Education ท่ีเน้นโครงสร้างสาระเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เป็น
จัดการเรียนแบบบูรณาการท่ีสมบูรณ์แบบระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะ คณิตศาสตร์ และบูรณาการกับ
ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื่องจากช้ินส่วน ส่ือต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด ตามเป้าหมายท่ี 2 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน พันธกิจข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน และ
ตามเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ 
ข้อท่ี 3 พัฒนาทักษะผู้รียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ช้ินงาน 
โครงงาน นวัตกรรม ในโครงการ ACP SMART BOYS จนพัฒนาไปถึงขั้นเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ แต่ในปี
การศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้ไม่มีการจัดการแข่งขันมากนัก ท าให้ได้ได้รับรางวัล คือ     
การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand Online2020/21ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2564 ประเภท 
Robot Design Awards สาขา Robot Design Programming Awards ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     โล่รางวัล 
และเหรียญรางวัล 
           นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักตัวเอง และกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  โดยปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ส่งผู้เรียนไปแข่งขันด้านต่างๆ อย่า ง
หลากหลาย ท าให้ได้รับรางวัล ได้แก่        

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากการแข่งขันการประกวดบรรเลงบทเพลงพระราช
นิพนธ์ “อัครศิลปิน” ครั้งท่ี 2 ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ของ
สมาคมเมโลเดียน 
          2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโนรอบชนะเลิศนานาชาติ ประเภทรุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี และ
ประเภท Grade 4 แข่งขันดนตรีเยาวชน นานาชาติฮ่องกง ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2021 รอบคัดเลือกประเทศไทย  
          3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุ 11 ปี รายการ  UTS WORLD VIRTUAL YOUTH 
FESTIVAL 2021 ประเภท TALENT SHOW YOUTH UNDER 12 

4 . ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันรายการ To Be Number One 2022 รุ่น Pre-Teenage ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากทีมThossaporn Thunder 
          5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Saxophone รางวัลเหรียญเงิน จากการ
แข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Clarinet รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท- Trombone รางวัล



 
9   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

เหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Trumpet โครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนหอวัง Horwang Music 
Academy : MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา 
         6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทเด่ียวเครื่องลมไม้ (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทเด่ียวเครื่องลม
ทองเหลือง (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี รายการ 4TH Valaya Alongkorn Virtral Intarnational Music Competition 2021 
          7. ได้รับรางวัลอันดับท่ี 3 จากการแข่งขัน "ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์ทแอดวานซ์เทรนน่ิง 2021" กลุ่มอายุ 8-11ปี 
         8. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 รุ่น 9 ปี 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่าย
น้ า รายการ Bangkok Planetarium Swimming Cup 2021 ณ สระว่ายน้ าบ้านกล้วย นักกีฬาว่ายน้ า 
         9. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งชิงแชมป์ว่ายน้ าฟรีสไตล์ 1,500 เมตร รุ่นอายุ 10 - 11 ปี สระว่าย
น้ าการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
 
              6)   โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                 
                     6.1 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
                     6.2 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย และแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
                     6.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือ จากสถานการณ์จ าลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ให้มากขึ้น 
                     6.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 
                     6.5 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง เป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
                     6.6 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามใน
การต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                     6.7  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
                    6.8 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
                    6.9 ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได้  
                    6.10 พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center: HCEC) 
                                            
                                                    ลงนาม                                               (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
                                                                 (ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์) 
                                                                     วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
    โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  รหัสโรงเรียน 10100450 
ต้ังอยู่ท่ี 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โทรศัพท์  02 -6756970 - 83 
โทรสาร 02-2122310 website : http://www.acp.ac.th โรงเรียนบริหารงานโดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภายใต้
การดูแลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509        
เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้บริหารคนแรก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 
ด ารงต าแหน่งอธิการ เมื่อปีการศึกษา 2508 - 2516 และ 2529 - 2535 ผู้อ านวยการคนปัจจุบัน ภราดา ดร.ทักษบุตร    
ไกรประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งเมื่อปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน 
    1.1  ประวัติย่อของโรงเรียน   
   โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ถือก าเนิดมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ นักบวชชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2428 
มุ่งเน้นจัดการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมให้แก่เยาวชน โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นท่ีต้องการของผู้ปกครองและศิษย์เก่าในการ
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอาคารเรียนมีไม่เพียงพอ ในปี พ.ศ. 2508 ภราดาวิริยะ ฉันท  
วโรดม ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการในขณะนั้น ได้ขยายสถานท่ีเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษามาท่ีเซนต์หลุยส์ โดย    
มาก่อต้ังโรงเรียนใช้ช่ือว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ มีอาคารเรียนหลังแรกช่ือ อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์ ได้รับอนุญาตให้เปิดท า
การสอนเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ในครั้งแรกย้ายเฉพาะนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4 มาเรียน 
ณ สถานท่ีแห่งนี้เท่านั้น กระท่ังปี  พ.ศ. 2516 ภราดาวิจารณ์ ทรงเส่ียงชัย มาด ารงต าแหน่งอธิการ ได้ย้ายนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 – 7 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ (เขตบางรัก) มาอยู่รวมกันท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ (ซอยเซนต์หลุยส์) ต่อมา
ปี พ.ศ. 2520 จึงได้เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม สถานท่ีต้ังปัจจุบันอยู่เลขท่ี 164 ซอยสาทร 11 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนพื้นท่ีดิน 8 ไร่   
           โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านมาอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะภราดาผู้บริหารร่วมกับ
คณะครูได้พัฒนาท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากร รวมท้ังอาคารสถานท่ีมาตามล าดับ ดังจะเห็นได้จาก 
จ านวนนักเรียนเมื่อแรกเริ่ม 997 คน ครู 27 คน ปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึง 2,440 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 220 คน ในด้านอาคารสถานท่ีปัจจุบันมีอาคารท้ังหมด 6 หลัง ซึ่งเรียงตามล าดับการก่อสร้างดังนี้ อาคารมาร์ติน 
เดอ ตูรส์ (พ.ศ. 2510) อาคารเซนต์หลุยส์ มารี (พ.ศ. 2518) อาคารไมเกิ้ล (พ.ศ. 2520) อาคารพระนางพรหมจารี     
มารีอา (พ.ศ. 2529) อาคารหิรัญสมโภช (พ.ศ. 2532) อาคารกาญจนาภิเษก (ปัจจุบันถูกทุบท้ิง เพื่อท าสนาม
บาสเกตบอล) และอาคารอัสสัมชัญ 2000 (พ.ศ. 2543) นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์ Discovery Learning Centre (DLC) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี
สากล ห้องเรียนเปียโน ห้องเซรามิค สนามฟุตซอลหญ้าเทียม สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล  เป็นต้น  
 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีอธิการและผู้อ านวยการดูแลบริหารงานตามล าดับดังนี้  

1. ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม 2508 – 2516 และ 2529 – 2535 
 2. ภราดาวิจารณ์  ทรงเส่ียงชัย 2516 – 2522 
 3. ภราดาชุมพล  ดีสุดจิต  2522 – 2529 
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 4. ภราดาเลอชัย  ลวสุต  2535 – 2541 
 5. ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย  2541 – 2547 
 6. ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ 2547 – 2557 
 7. ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ 2557 – 2558 
          8. ภราดา ดร.เศกสรร  สกนธวัฒน์ 2559 – 2561 
          9. ภราดา ดร.ทักษบุตร    ไกรประสิทธิ์      2562 – ปัจจุบัน     

 โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการสารสนเทศผ่านระบบ SWIS (School Web-based Information System) และระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Office) เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ รวมถึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน  

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
      บุคคลธรรมดา 

            นิติบุคคล 
            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
            มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
            มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
            มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
            อื่น ๆ  (ระบุ).................................     
ประเภทโรงเรียน 

    ประเภทโรงเรียนในระบบ 
         สามัญศึกษา 
           การกุศลของวัด 

                      การศึกษาพิเศษ 
            การศึกษาสงเคราะห์ 
           ในพระราชูปถัมภ์ 
           สามัญปกติ 
           อิสลามควบคู่สามัญ  

           การจัดการเรียนการสอน 
  ปกติ  (สามัญศึกษา) ระดับประถมศึกษา  
  English  Program  ระดับประถมศึกษา ได้รับอนุญาตเมื่อ 16 พฤษภาคม 2545 
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1.2   จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 

                                                                           *ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
 

     1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
     1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา            
      - ผู้รับใบอนุญาต/ผู้แทน - - - - - - - - 1 - 1 

 - ผู้จัดการ - - - - - - - - - - - 
 - ผู้อ านวยการ - - - - - - - - 1 - 1 
 - รอง/ผู้อ านวยการ - - 1 - - - - - - - 1 

รวม - - - - - - 1 - 2 - 3 
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ระดับประถมศึกษา            

 - ครูไทย - - 17 44 - - 7 31 - - 99 
 - ครูชาวต่างประเทศ - - 23 26 - - 2 - - - 51 

รวม            
3. บุคลากรทางการศึกษา            

- ครูสนับสนุนการสอนและเจ้าหน้าท่ี - - 10 26 - - 6 25 - - 67 
4.อื่นๆ (ระบุ)...            

รวมทั้งสิ้น - - 51 96 - - 16 56 2 - 220 
                                                                                                     *ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ ์2565 
         สรุปอัตราส่วน 
  ระดับประถมศึกษา    จ านวนผู้เรียนต่อครู    ...17.... : …1…. (2,440/150) 

                        จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  ....35.... :…1……(2,440/70) 
   

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียน 
ที่มีความต้องการ

พิเศษ 

 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
 ห้องเรียน

ปกติ 
ห้องเรียน 

EP 
ห้องเรียน 

CEP 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 6 4 1 336 - - - 336 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 6 3 1 354 - - - 354 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 8 4 1 440 - - - 440 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 8 4 - 436 - - - 436 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 8 4 - 443 - - - 443 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 4 - 431 - - - 431 

รวมทั้งสิ้น 44 23 3 2,440 - - - 2,440 
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 1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                   กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับช้ันให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสุด 
   กรณีท่ี 2  ครูท่ีจบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย - - - - - - 
ภาษาไทย - - 15 1 - - 
คณิตศาสตร ์ - - 15 0 - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 14 1 - - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 11 0 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 7 0 - - 
ศิลปะ - - 10 0 - - 
การงานอาชีพ - - 4 0 - - 
ภาษาต่างประเทศ - - 18 2 - - 

รวม - - 95 4 - - 
                                                                                       *ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 4 กุมภาพันธ ์2565 
     1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนกัเรียน   

- ลูกเสือ 104  
- เนตรนารี -  
- ยุวกาชาด -  
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ -  
- รักษาดินแดน (ร.ด.) -  
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 99  
- อื่นๆ...ให้ระบุ -  

   กิจกรรมแนะแนว 99  
  กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 99  

   
           1.3.4   สรปุจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน   
 ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 63 58 5 - ไม่จัดต้ัง 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  65 60 5 จัดต้ัง - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ - - - - - 
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - - - 
ยุวกาชาด - - - - - 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - - - - 

รวม 128 118 10 - - 
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     1.4  ข้อมูลทรัพยากรของสถานศึกษา 
            แผนที่โรงเรียน 

 

ประกอบด้วย -  อาคารเรียนจ านวน   6  หลัง 
                      1. ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์  (Martin De Tours Building)   สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 /1965 
                      2. ตึกเซนต์หลุยส์ มารีย์  (Saint Louis Marie Building) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2517 / 1974     
                      3. ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา  (The Blessed Virgin Mary Building) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 / 1987  
                      4. ตึกไมเกิ้ล  (Michael Building)                           สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 / 1977 
                      5. ตึกหิรัญสมโภช   (Silver Jubilee Building)           สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532 / 1989 
                      6. ตึกอัสสัมชัญ 2000  (Assumption 2000 Building) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541 / 1998 

       - อาคารประกอบจ านวน  1   หลัง        -  ส้วม  76  หลัง    
       - สระว่ายน้ า  1  สระ                       -  สนามเด็กเล่น   1   สนาม         
       -  สนามฟุตบอล  1  สนาม                  -  สนามบาสเก็ตบอล  1  สนาม         
       -  สนามอื่นๆ (ระบุ)  ฟุตซอล วอลเลย์บอล  ตระกร้อ  อย่างละ 1 สนาม  

 
   1.5  ข้อมูลชุมชน 

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน และผู้ปกครอง   
ชุมชน และผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย นักธุรกิจ รับราชการ รับจ้าง  สภาพเศรษฐกิจ ค่าครอง

ชีพอยู่ในระดับปานกลาง มีรายได้ประมาณคนละ 60,000 บาท ต่อปี ท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ อาคารท่ี
พักอาศัย และบ้าน ตามล าดับ 

สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  
ชุมชน และผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมานับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ส าหรับประเพณี

ของชุมชน มีประเพณีท่ัวๆไป และประเพณีของชาวจีน 
สภาพทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ    
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ / แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ 

โรงเรียน วัด สถานท่ีราชการ บริษัท ห้างร้าน และสถานพยาบาล สามารถน านักเรียนออกไปแสวงหาความรู้ หรือเชิญ
วิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสาธิตหรือสอนให้แก่นักเรียน ให้ได้รับประสบการณ์จริง 

 



 
15   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

          ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับดีมาก  โดยทางโรงเรียนได้จัดกจิกรรม
ต่างๆในด้านสัมพันธ์กับชุมชน  ดังนี้ 
          การให้บริการชุมชนประจ าปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมการให้บริการชุมชน ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 
 1. การให้บริการแก่ชุมชน  
     - ด้านอาคารสถานท่ี/สนามกีฬา - ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 

 - ชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
 - ชุมชนรอบโรงเรียน 

     - ด้านการประชาสัมพันธ์ - สถานีต ารวจยานนาวา/ส านักงานเขตสาทร 
 - สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 
 - โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 - ศูนย์สาธารณสุข 

         - ด้านปัจจัย - เจ้าหน้าท่ีต ารวจ/พนักงานเทศกิจ 
 - เจ้าหน้าท่ีอาสาจราจร 
 - สถานีต ารวจยานนาวา 

      - ด้านการให้ความร่วมมือ - สนง.เขตสาทร / วัดปรก / สมาคมแต้จ๋ิว 
 - เขตพื้นท่ีการศึกษา / บริษัท / ธนาคาร / โรงเรียน 

          
           การรับบริการจากชุมชนด้านต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

รายการ 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่ได้รับความช่วยเหลือ 

 

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

1. ผู้ปกครองช่วยสอน - ผู้เรียน - ผู้ปกครอง 
2. ดูแลการจราจรและอาสา
จราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 

- โรงเรียน - สถานีต ารวจยานนาวา 
- ส านักงานเขตสาทร 
- อาสาสมัคร / ผู้ปกครอง 

3. พิธีทางศาสนา/เทศนา - โรงเรียน - วัดเซนต์หลุยส์ / วัดยานนาวา  
4. ดูแลสุขภาพจิต - ผู้เรียน/ผู้ปกครอง - มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. ดูแลสุขอนามัยของนักเรียน - โรงเรียน - ศูนย์สาธารณสุข 14 แก้ว  สีบุญเรือง 

- โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
 

         การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
    โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 14       

แก้ว สีบุญเรือง มาให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อท่ัวไปและการป้องกันโรค 
 

    1.6  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1) ห้องสมุดมีขนาด 500 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 69,843 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน  ใช้ระบบ บาร์โค้ช 
 2) ห้องปฏิบัติการมีท้ังหมด  35  ห้อง  ได้แก่ 

ห้องคอมพิวเตอร์  9   ห้อง           ห้องวิทยาศาสตร์  3  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 13  ห้อง ห้องศิลปะ  2  ห้อง 
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ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี 4    ห้อง ห้องพยาบาล  1  ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ 1    ห้อง ห้องแนะแนว  1  ห้อง 
ห้องพละ  -     ห้อง    ห้องลูกเสือ  1  ห้อง 
ห้องส่ือการเรียนการสอน -     ห้อง ห้องสันทนาการ  -   ห้อง 
ห้องอื่นๆ ระบุ............... -     ห้อง 

           3) แหล่งเรียนรู้ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรอบโรงเรียน 
 1.  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1.  วัดยานนาวา   
 2.  ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2.  วัดปรก    
 3.  ห้อง STEM 3.  วัดบรมสถล(วัดดอน)   
 4.  ห้องดนตรีสากล / ดุริยางค์ 4.  วัดลุ่มเจริญศรัทธา 
 5.  ห้องศิลปะ   5.  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) 
 6.  ห้องดนตรีไทย   6.  วัดเซนต์หลุยส์  สาทร 
 7.  ห้องเรียนสีเขียว   7.  อาสนวิหารวัดอัสสัมชัญ   
 8.  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  8.  มัสยิดฮารูณ บางรัก 
 9.  ห้องเปียโน   9.  พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพ     
10. ห้องเซรามิค   10. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
11. ศูนย์ Discovery Learning Cemtre (DLC) 11. พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกนัภัย (อาคารกรุงเทพประกันภัย 
12. ห้องปฏิบัติการ Science Lab       ถนนสาทรใต้) 
13. ห้องแนะแนว 12. Thailand Creative & Design Centre 
14. ห้องสมุด       (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) ไปรษณีย์กลาง  
15. ห้องสมุด EP 13. สวนสุขภาพสมาคมแต้จ๋ิว 
16. ห้องเกียรติยศ 14. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
17. ป้ายนิเทศ บริเวณใต้ตึก 15. บ้านทรงไทย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  
18. สวนหย่อม บริเวณรอบโรงเรียน 16. ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (วัดวรจรรยาวาส) 
19. ตู้ปลา – บ่อปลา แสดงระบบนิเวศบริเวณรอบ 17. พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
โรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้) 
20. ห้อง Cooking 18. ส านักงานเขตสาทร 
21. สวนพฤกษศาสตร์ ตึกไมเกิ้ล 19. ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
       ปรัชญา 

    1.  จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
            2.  มนุษย์ทุกคนต้องท างาน ความวิริยะ อุตสาหะเป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดังปณิธานท่ีว่า LABOR  

           OMNIA VINCIT 
       วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

   โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต สร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นผู้น าด้านวิชาการ และบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
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        พันธกิจ (Missions) 
             1.  พัฒนาครูและผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต 

   2.  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน 
   3.  พัฒนาทักษะผู้เรียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ 
   4.  พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 
   5.  พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน 
   6.  ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 

        เป้าหมาย (Goals) 
    1.  ครูและผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต 
    2.  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน 
    3.  ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ 
    4.  ครูมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี 
    5.  ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน มีความผูกพันกับโรงเรียน 
    6.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

        ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ โรงเรียน  (Strategies) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

กลยุทธ์ที่ 1             เสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนัก 
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ 

กลยุทธ์ที่ 2             จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทัศนคติในการร่วมมือ ร่วมงานและเอื้ออาทร 
กลยุทธ์ที่ 3             พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินชีวิตตามแนวมงฟอร์ต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตาม

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ช้ินงาน โครงงาน นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม องคความรูท่ีดีเลิศ (Best Practice) 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ 

ท่ีดีเลิศ (Best Practice) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่1 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรยีน 
กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน 
กลยุทธ์ที ่3 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่1 เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA 

 
อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 

    “ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม” 
เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 

     “มีวินัย เสริมสร้างความเป็นผู้น า  เลิศล้ าภาษาอังกฤษ คณิต และเทคโนโลยี” 
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3.   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลส าเร็จ มาตรฐาน  
 การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
    สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

  
 คุณภาพ    
 (อธืบาย) 

 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

  
   คณุภาพ  
   (อธิบาย) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 พัฒนาการจัด
การศึกษาให
บรรลุตามทิศ
ทางการจัด
การศึกษาใน
แนวมงฟอรต 

โครงการ 
Montfort 
Forver 

88.25 ดีเลิศ    89.76     ดีเลิศ ม.1.2 ข้อ1,3 
ม.2.4 

ย.3 ตัวชี้วัดที่ 3 

ค่าเป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 94 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 2. ผู้เรียนมีทัศนคติในการร่วมมือร่วมงานและเอ้ืออาทร ร้อยละ 94 อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมตามจิตตารมณ์นักบุญ หลุยส มารี และ อบรม
สิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 85 อยู่ในระดับดีเลิศ  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสัมผสัชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ร้อยละ 80  
อยู่ในระดับดีเลิศ    
ผลส าเร็จ 
1. ผู้เรียนมีการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มีจิตสาธารณะ ร้อยละ 97.01 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 2. ผู้เรียนมีทัศนคติในการร่วมมือร่วมงานและเอ้ืออาทร ร้อยละ 97.01 อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมตามจิตตารมณ์นักบุญ หลุยส มารี และ อบรม
สิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับดีเลิศ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสัมผสัชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ร้อยละ 80.00
อยู่ในระดับดีเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยกระดับ
คุณภาพสกูาร
เปนโรงเรียน
ผลิตภาพและผู
น าดานวิชาการ 

 โครงการ ACP 
SMART BOYS 

84.00 ดีเลิศ 90.67 ยอด
เย่ียม 

ม.1.1 ข้อ2, 
ข้อ3, ข้อ4 

ย.1 ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 6 
ตัวชี้วัดที่ 8 

ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ 96 อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
2. ผู้เรียนที่สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ต้ังแต่ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 74 อยู่ในระดับดี 
3. ผู้เรียนได้น าผลงาน ชิ้นงาน โครงงานหรือนวัตกรรม เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ร้อยละ 82 อยู่ใน
ระดับดีเลิศ 
ผลส าเร็จ 
1. ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
2. ผู้เรียนที่สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ต้ังแต่ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90.00 อยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 
3. ผู้เรียนได้น าผลงาน ชิ้นงาน โครงงานหรือนวัตกรรม เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ร้อยละ 82.00  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
น าเสนอผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ แต่ได้น าเสนอให้คุณครู
ประจ าวิชาดูในชั่วโมงเรียนออนไลน์เท่าน้ัน 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลส าเร็จ มาตรฐาน  
 การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
    สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

  
 คุณภาพ    
 (อธืบาย) 

 

ปรมิาณ 
(ร้อยละ) 

  
   คณุภาพ  
   (อธิบาย) 

 โครงการ 
Innovative 
Teachers 

81.50 ดีเลิศ 88.75 ดีเลิศ ม.3 ข้อ1-3 ย.1 , ย.3 ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 6 

ค่าเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนทุกวิชาท่ีมีรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างน้อย 4 แผน/วิชา/ชั้น/ปี
การศึกษา ร้อยละ 87 อยู่ในระดับดีเลิศ  
2. ครูผู้สอนทุกวิชาจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ร้อยละ 
76 อยู่ในระดับดีเลิศ 
ผลส าเร็จ 
1. ครูผู้สอนทุกวิชาท่ีมีรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างน้อย 4 แผน/วิชา/ชั้น/ปี
การศึกษา ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
2. ครูผู้สอนทุกวิชาจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม  
ร้อยละ 77.50 อยู่ในระดับดีเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาความ
ผูกพันระหวาง 
โรงเรียน ครู  
ผูปกครอง และ 
ผูเรียน 

โครงการ ACP 
ENGAGEMENT 

79.33 ดีเลิศ 75.33 ดีเลิศ ม.2 ข้อ 4 ย.3 ตัวชี้วัดที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 7 

ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้ปกครองที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 77 อยู่ในระดับดีเลิศ  
2. ผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 77 อยู่ในระดับดีเลิศ  
3. ครูที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 84 อยู่ในระดับดีเลิศ 
ผลส าเร็จ 
1. ผู้ปกครองที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 55.00 อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 79.00 อยู่ในระดับดีเลิศ  
3. ครูที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 92.00 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร
จัดการมุงสู
มาตรฐานสากล 

การบริหาร
จัดการ 

91.33 ยอด
เย่ียม 

93.82 ยอด
เย่ียม 

ม.2 ข้อ 1 - 6 ย.3 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 5 

ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 92 อยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม 
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 94 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
3. โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 86 อยู่ในระดับดีเลิศ  
4. ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 91 อยู่ในระดับ 
ยอดเย่ียม  
5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ 91 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
6. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 94 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
ผลส าเร็จ 
1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 95.00 อยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม  
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 

 
 

โครงการ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลส าเร็จ มาตรฐาน  
 การศึกษาของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 

*** 
    สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

  
 คุณภาพ    
 (อธืบาย) 

 

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

  
   คณุภาพ  
   (อธิบาย) 

  2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 91.75 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
3. โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 94.50  อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
4. ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 93.67 อยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม  
5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
6. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 97.00 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

 
 
 

***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 18 ข้อ 7  

 
4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

4.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
วิชา 

จ านวน 
นักเรียน    

ที่เข้าสอบ 

 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 
ประเทศ ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

 
ผลต่างคะแนนเฉลี่ย 
   ปี63 เทียบปี62 

 

 
ร้อยละของคะแนน 
เฉลี่ย ปี63 เทียบปี62 

 
แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับร้อยละ 3 

 
2562 

 
2563 

 
2564 

 

คณิตศาสตร์ 197 36.83 56.71 - 59.31 - - - 
วิทยาศาสตร์ 197 34.34 49.73 - 44.42 - - - 
ภาษาไทย 197 50.38 60.56 - 50.38 - - - 
ภาษาอังกฤษ 197 39.22 76.07 - 39.22 - - - 

          ***   หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงไม่มีการบังคับนักเรียนเข้าทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน การสอบข้ึนอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนเอง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนสมัครสอบ 
จ านวน 197 คน จากนักเรียนท้ังหมด 431 คน 
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            จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   
 ระดับประถมศึกษา 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 336 334 99.40 354 350 98.87 440 405 92.05 

คณิตศาสตร ์ 336 335 99.70 354 349 98.59 440 412 93.64 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

336 335 99.70 354 353 99.72 440 434 98.64 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

336 335 99.70 354 353 99.72 440 419 95.23 

ประวัติศาสตร์ 336 335 99.70 354 351 99.15 440 406 92.27 
สุขศึกษาและพลศึกษา 336 335 99.70 354 352 99.44 440 436 99.09 
ศิลปะ 336 332 98.81 354 353 99.72 440 439 99.77 
การงานอาชีพ 336 336 100.00 354 354 100.00 440 440 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 336 335 99.70 354 350 98.87 440 414 94.09 
รายวิชาเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์2 336 336 100.00 354 354 100.00 440 437 99.32 
วิทยาศาสตร์2 336 335 99.70 354 353 99.72 440 432 98.18 
STEM Education 336 334 99.40 354 352 99.44 440 429 97.50 
คอมพิวเตอร์ 336 334 99.40 354 353 99.72 440 438 99.55 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

336 334 99.40 354 351 99.15 440 421 95.68 

ภาษาจีน 336 335 99.70 354 353 99.72 440 434 98.64 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.4 ป.5 ป.6 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 436 409 93.81 443 396 89.39 431 396 91.88 

คณิตศาสตร ์ 436 383 87.84 443 356 80.36 431 392 90.95 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

436 426 97.91 443 398 89.84 431 402 93.27 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

436 405 92.89 443 399 90.07 431 399 92.58 

ประวัติศาสตร์ 436 405 92.89 443 378 85.33 431 387 89.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 436 435 99.77 443 437 98.65 431 423 98.14 
ศิลปะ 436 433 99.31 443 437 98.65 431 425 98.61 
การงานอาชีพ 436 436 100.00 443 439 99.10 431 429 99.54 
ภาษาต่างประเทศ 436 405 92.89 443 371 83.75 431 358 83.06 
รายวิชาเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์2 436 399 91.51 443 267 60.27 431 270 62.65 
วิทยาศาสตร์2 436 384 88.07 443 317 71.56 431 338 78.42 
STEM Education 436 435 99.77 443 436 98.42 431 407 94.43 
คอมพิวเตอร์ 436 436 100.00 443 432 97.52 431 392 90.95 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

436 396 90.83 443 336 75.85 431 304 70.53 

ภาษาจีน 436 402 92.20 443 397 89.62 431 418 96.98 
 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

   นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา 
ซึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างส้ินเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด 
เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบท
นั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 
         แบบอย่างท่ีดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอย
หลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1.  กิจกรรมส ร้างสรรค์  ใน โครงการ ACP 
SMART BOYS 
    การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการเรียน 
การสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ทุกระดับช้ัน รู้จักการแก้ปัญหา มีความอดทน
วิริยะอุตสาหะในการท างาน มีความพยายาม  

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อย่อย 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
          3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม           

ประถมศึกษา 
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
มุ่ งมั่ น ในการท างาน  โดย  ผู้ เรียนระ ดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2 เรียนรู้กิจกรรมในค า
จ ากัดความว่า “Play” คือ กระบวนการเรียนรู้ 
ผ่านการเล่น รู้สึกสนุกเหมือนกับก าลังนั่งเล่นอยู่ 
ผู้เรียนต้องคิด ออกแบบสร้างสรรค์และลงมือท า
ด้วยตนเอง ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – 
4 เรียนรู้กิจกรรมในค าจ ากัดความว่า “Create” 
คือ การสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแตกต่างจาก       
รูปแบบเดิม โดยการท างานเป็นกลุ่ม มีการ
วางแผน รู้จักการแก้ปัญหาท างานร่วมกับผู้อื่น มี
ความอดทน มุ่งมั่นในการท างาน คิดสร้างสรรค์ 
ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6  เรียนรู้
กิจกรรมในค าจ ากัดความว่า “Succeed” คือ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีล าดับขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่
การสร้าง หรือประดิษฐ์ช้ินงานออกมาได้ส าเร็จ 
รู้จักการท างานเป็นทีม มีความพยายามมุ่งมั่นใน
การท างานสร้างสรรค์สังคม และกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการคิดระดับสูงในระดับช้ัน   
ป.4 – ป.6 สามารถน าช้ินงานหรือผลงานนั้น
น าไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจ าวันได้จริง 

         4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการส่ือสาร 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

 

2. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ACP STEP เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
สอดแทรกทักษะต่างๆให้ เกิดกับ ผู้ เรียนคือ 
S=Skills : Creative Problem Solving Skills 
,Critical Thinking Skills, Collaborative 
Skills ,Communicative Skills, Career and 
Life Skills and Cross-Cultural Skills T= 
Technology  E=Ethic : 10 Core Values  P= 
Production, Presentation เพื่ อ ต อ บ ส น อ ง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทาง
สติปัญญาของผู้เรียน รวมท้ังยังสามารถวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ น าไปสู่การ
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น เหมาะสม
กับบริบทจุดเน้นของโรงเรียน และศักยภาพของ  
ผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรมาขยายลงสู่
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัด พร้อมกับมีการเช่ือมโยงเป้าหมาย 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อย่อย 1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
          2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
         3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
         4. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ 
ท่ีดีต่องานอาชีพ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผุ้เรียน 
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหลักสูตรของโรงเรียน จัดรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และการ
ปฏิบั ติตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ท้ัง 3 ด้าน  คือ ด้านความรู้  (K) ด้าน ทักษะ
ก ร ะ บ ว น ก าร  (P) ส ม ร ร ถ น ะ ส า คั ญ แ ล ะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีการก าหนด
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่ างครบถ้วน  นอกจากนี้  ครู ผู้ สอนมี การ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลายวิธีไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจนเป็นขั้นตอน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ และจุดประสงค์ มีการเรียนการสอน
ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญามากกว่า 3 รูปแบบ เช่น 
วิธีการสอนแบบมี ส่วนร่วม วิธีการสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ วิธีการสอนแบบ 5 E 
วิธีสอนแบบโครงงาน(Project Method) วิธีการ
สอนแบบการแก้ปัญ หา (Problem-Solving 
Method) ด้วยวิธีสืบเสาะความรู้ 5E วิธีการสอน
แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (JIGSAW) 
วิธีการสอนแบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด วิธีการ
สอนแบบ 3P เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

  

 
6.  รางวัลที่สถานศกึษาได้รับ  
     6.1   ปีการศึกษาปัจจุบัน 
             ด้านครู         รางวัลครู เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครุสดุดี ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 คน  

                     คือ มิสวารุณี  ด ารงค์ชัยธนา   
 

                           รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 29 คน ดังนี้ 
1. มาสเตอร์รุจ คเนจร ณ อยุธยา 2. มาสเตอร์พรศักดิ์ ขาวพรหม 
3. มาสเตอร์นนทวุฒิ กิตติวโยธิน 4. มาสเตอร์ชลิต พิมพ์แก้ว 
5. มิสณิชนันทน์ นาคสวัสด์ิ 6. มิสรุจนา บุญปักษ์ 
7. มิสชุลีพร ดัดงาม 8. มิสนิศารัตน์ คงสวัสด์ิ 
9. มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน ์ 10. มิสวราภรณ์ ทับทิม 
11. มิสสุนิสา รักเผ่าพงศ์ 12. มิสสุกัญญา ศุขวิทย์ 
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13. มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล 14. มิสนิภา ผินกลับ 
15. มิสเพ็ญพิมล ธีระเชาวพัฒน ์ 16. มิสธิติยา ใจช่ืน 
17. มิสโสภิต จันทร์ชลอ 18. มิสอรัญญา พิมพ์แก้ว 
19. มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว 20. มิสนฤทัย พิมพ์แก้ว 
21. มิสดารณี ไทยละเอียด 22. มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี 
23. มิสชนากานต์ ศรีชมภู 24. มิสรักชนก วิจิตรลัญจกร 
25. มาสเตอร์วิภาคย์ ทวีศักดิ์พจน์ 26. มิสรุจี ขาวพรหม 
27. มาสเตอร์สมเจตน์ สุขศาลา 28. มิสปิยนุช เจริญยัง 
29. มิสเยาวลักษณ์ ชัยพรพิศุทธิ์   

 
            ด้านนักเรียน     ดังนี้ 
 

 

ชื่อรางวัล 
 

ประเภทรางวัล 
 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

หมายเหตุ 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ 2  รายการ   
- International Talent Mathematics 
Contest 2021  
- Thailand Mathematics Contest 
ครั้งที่ 9  

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย  

การแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ Thailand 
International Mathematical Olympiad                    
Final Round 2021 

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย  

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ  
Singapore & Asian School Math 
Olympiad 2021 

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศสิงคโปร์  

การแข่งขันคณิตศาสตร์ 
รายการ Kangaroo Math Thailand 2021 

เหรียญทอง 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย  

การแข่งขันคณิตศาสตร์  รายการ  Hong 
Kong International Mathematical 
Olympiad Heat Round 2021 Thailand 

เหรียญเงิน 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศฮ่องกง  

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ  
รายการ Siam International Math and 
Science Olympics 2021 (National 
round) 

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 
 

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 รายการ 18th 
International Mathematics and 
Science Olympiad (IMSO) for Primary 
School Students (Virtual Edition) 
Indonesia  

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

 

ชื่อรางวัล 
 

ประเภทรางวัล 
 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

หมายเหตุ 

การแข่งขันรายการวิทยาศาสตร์ Asian 
Science and Mathematics Olympiad 
for Primary Schools 2021 

-ประเภททีมชนะเลิศ 
-ประเภทเด่ียว 
เหรียญเงิน และ 
เหรียญทองแดง 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันรายการคณิตศาสตร์ Asian 
Science and Mathematics Olympiad 
for Primary Schools 2021 

-ประเภททีมชนะเลิศ 
- และอันดับที่ 3 

-ประเภทเด่ียว 
- เหรียญเงิน   

 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันเปียโน รุ่นอายุ 11 ปี รายการ  
UTS WORLD VIRTUAL YOUTH 
FESTIVAL 2021 ประเภท Talent Show 

-TALENT SHOW YOUTH UNDER 12 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันเปียโน ออนไลน์ 
รายการ 1st Young Concert Artists 
International Piano Competition 2021         

Gold award  
รุ่นอายุ 11-12 ปี 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

รายการแข่งขันดนตรีเยาวชน นานาชาติ
ฮ่องกง ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2021 รอบ
คัดเลือกประเทศไทย  
แข่งขันเปียโนรอบชนะเลิศนานาชาติ  
ประเภทรุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี และประเภท 
Grade 4 

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ  ปี 2022  
ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส 
ออนไลน์ 

-  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

เน่ืองในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ นักเรียน
เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น-เด็กและ
เยาวชนน าชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจ าปี 
2565  

โล่รางวัล เด็กและ
เยาวชนดีเด่น 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League 
Thailand Online 2020/21ชิงชนะเลิศ
ประเทศไทย ประจ าปี 2564 ประเภท 
Robot Design Awards สาขา Robot 
Design Programming Awards  

รองชนะเลิศอันดับ 2 
โล่รางวัล  
เหรียญรางวัล 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันการประกวดบรรเลงบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์ “อัครศิลปิน” ครัง้ที่ 2 ระดับ
มัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ถ้วยเกียรติยศสมาคม
เมโลเดียน 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขัน รายการ To Be Number One 
2022 รุ่น Pre-Teenage ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จากทีม Thossaporn Thunder  

ชนะเลิศ  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล 
 

ประเภทรางวัล 
 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

หมายเหตุ 

การแข่งขัน โครงการห้องเรียนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy 
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา 
เครื่องดนตรีประเภท- Saxophone  

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขัน โครงการห้องเรียนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy 
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา 
เครื่องดนตรีประเภท- Clarinet  

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขัน โครงการห้องเรียนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy 
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา 
เครื่องดนตรีประเภท- Trombone  

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขัน โครงการห้องเรียนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy 
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา 
เครื่องดนตรีประเภท- Trumpet  

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันรายการ 4TH Valaya 
Alongkorn Virtral Intarnational Music 
Competition 2021 ประเภทเด่ียวเครื่อง
ลมไม้ (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี  

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันรายการ 4TH Valaya 
Alongkorn Virtral Intarnational Music 
Competition 2021 ประเภทเด่ียวเครื่อง
ลมทองเหลือง (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี  

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

แข่งขัน "ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์
ทแอดวานซ์เทรนน่ิง 2021" กลุ่มอายุ 8-11
ปี  

รางวัลอันดับที่ 3  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันอ่านเร็วและทายค าศัพท์ Schola 
Fastest Reader 2022  

ชนะเลิศ
ประกาศนียบัตรและ
เงินรางวัลจ านวน 100 
USD 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันว่ายน้ า รายการ Bangkok 
Planetarium Swimming Cup 2021 ณ 
สระว่ายน้ าบ้านกล้วย นักกีฬาว่ายน้ า 

ยอดเย่ียมอันดับ 3 รุ่น 
9 ปี 3 เหรียญทอง 1 
เหรียญเงิน 1 เหรียญ
ทองแดง 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งชิงแชมป์ว่ายน้ าฟรีสไตล์ 1,500 
เมตร รุ่นอายุ 10 - 11 ปี สระว่ายน้ าการ
กีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ชั้นป.3  

เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล 
 

ประเภทรางวัล 
 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

หมายเหตุ 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับชั้นป.5  

เหรียญทองแดง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นป.6  

เหรียญทอง  
เหรียญทองแดง 

 เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นป.3  

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นป.5  

เหรียญทอง  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นป.6  

เหรียญเงิน  เขตพ้ืนที่/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

 
6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ.  

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 

2563 ส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

2.  โรงเรียนสอนดนตรีไทย 100 ระดับประเทศ  2562 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

นโยบายและจุดเนน้ มี ไม่มี 
1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  รวมท้ังแนวทางการจัด 
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

  

2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 

  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก 
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นโยบายและจุดเนน้ มี ไม่มี 
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น 
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

  

5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์  
และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

  

6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการ
ส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

  

8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้   
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ี     
พึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 

  

10. ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้ 

  

11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center: HCEC) 

  

13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP) 

  

 
 8.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) - ดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) - ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - ดี 

      
 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID –๑๙ จาก สมศ. 
ในรอบท่ี 4 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2564  โดยมีผลการประเมิน ดังนี ้
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ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
จุดเน้น ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงาน สู่นวัตกรรม 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐ ๓ ข้อ) 

o พอใช้ (๔ ข้อ) 
o ดี (๕ ข้อ) 
 

✓ 
 

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 
 

๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  
           สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม สะท้อนจุดเน้น ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานสู่นวัตกรรม สถานศึกษาได้น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท่ีได้ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices) สถานศึกษาควรน าเสนอเพิ่มเติมให้มี
ความชัดเจนในการก าหนดเป้าหมายให้บรรลุวิสัยทัศน์ “...การสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้น าด้านวิชาการ...” และ      
กลยุทธ์ท่ี ๖ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๒“ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ 
(Best Practices)” ควรน าเสนอว่ามีการก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ให้ผู้เรียนเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices) อย่างไร มีวิธีด าเนินการ ก ากับติดตาม ประเมินผลอย่างไร มีผลจากการ
เผยแพร่ผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้วเป็นอย่างไร สถานศึกษา ควรน าเสนอรายงานการเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices) พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายสนับสนุนการด าเนินงาน ใน
ภาคผนวก หรือแนบไฟล์ หรือ ลิงก์ หรือ QR Code ให้เข้าถึงข้อมูล มีวิธีการน าเสนอรายงาน และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน ให้เป็นต้นแบบเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการอย่างไร เช่น น าเสนอในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก 
เว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือ QR CODE เป็นต้น 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น การบริหารคุณภาพสู่สถานศึกษาผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
✓ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐ ๓ ข้อ) 

o พอใช้ (๔ ข้อ) 
o ดี (๕ ข้อ) 
 

✓ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 

✓ 
 

๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ในปีการศึกษา
ต่อไป 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  
           สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม สะท้อนจุดเน้นการบริหารคุณภาพสู่สถานศึกษา ผลิตภาพ 
และผู้น าด้านวิชาการให้มีความชัดเจน สถานศึกษาควรน าเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาในด้านการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ “...การสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้น าด้านวิชาการ...” และ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒“ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นสถานศึกษาผลิตภาพ และผู้น าด้านวิชาการ” ได้อย่างไร สถานศึกษาควร
ระบุว่าได้มีการทบทวนคุณภาพเพื่อแสดงถึงความเป็นระบบจากการน าข้อเสนอแนะ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารสถานศึกษาอย่างไร และได้น าผลการประเมินตนเองในปีนี้ ไปวาง
แผนพัฒนาต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปอย่างไร สถานศึกษาควรแนบเอกสารหลักฐานท่ีระบุตามรายการ และหลักฐาน 
ภาพถ่ายสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน โครงการต่าง ๆ ในภาคผนวก หรือแนบไฟล์ หรือ ลิงก์ หรือ QR Code ให้
เข้าถึงข้อมูล ควรน าเสนอว่ามีวิธีรายงาน และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน อย่างไร เช่น ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟ
ซบุ๊ก และเว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือ QR CODE เป็นต้น 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานสู่นวัตกรรม 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 
✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี o ปรับปรุง (๐ ๓ ข้อ) 

o พอใช้ (๔ ข้อ) 
o ดี (๕ ข้อ) 
 

✓ ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ 

✓ 
 

๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น  
           สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมให้ชัดเจน สะท้อนจุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานสู่นวัตกรรม สถานศึกษาน าเสนอว่าครูมีการจัดท า แผนการจัดการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นท่ีได้ระบุ ระบุว่าครูส่วนใหญ่(ร้อยละ ๘๙.๐๓) ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและผนวกภูมิปัญญาของท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการน าเสนอผลการประเมินความสามารถใน
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๙.๘๙ สูงกว่าค่า
เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๗.๐๐) สถานศึกษาควรน าเสนอว่ามีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาครูบางส่วน
(ร้อยละ ๑๐.๙๗) ให้สามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล เช่น จัดการอบรมการพัฒนาส่ือ
และนวัตกรรม กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นต้น มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
น าเสนอการก าหนดเป้าหมายจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมครูให้ผลิตนวัตกรรมต่อยอดโครงการ ACP Innovative 
Teachers ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานท่ี ๒ ในปีการศึกษาต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
           สถานศึกษาควรน าเสนอข้อมูลใน SAR ในด้านบริบทของสถานศึกษาและข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ได้แก่ แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เรียนแรกรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา รวมท้ัง จ านวนวันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง ใน
แต่ละปีการศึกษา เป็นต้น  
           สถานศึกษาควรน าเสนอจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ัง ข้อมูล หลักฐานอ้างอิง เพื่อ
ประกอบการประเมินคุณภาพเพิ่มเติม และเผยแพร่ ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ สารสนเทศจาก การน าผล
จากการประเมินภายในของปีท่ีผ่านมา หรือ ข้อมูลการพัฒนาย้อนหลัง การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ี
ผ่านมา หรือ ผลจากการก ากับติดตาม ข้อเสนอแนะ จากบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา สรุปข้อมูลการรายงาน ผลการด าเนินงาน การพัฒนาผลการแก้ไขปัญหา รวมท้ังการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ โดยช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม ผ่านส่ือ
ในรูปแบบต่างๆ น าเสนอว่าข้อมูลบางรายการอาจแนบเป็นเอกสาร รูปภาพในภาคผนวก หรือ ท าเป็น QR Code หรือ 
ลิงก์ให้เข้าถึงข้อมูล  
           การน าเสนอผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ/การด าเนินการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) เรื่อง กิจกรรม
สร้างสรรค์ ในโครงการ ACP SMART BOYS และ กิจกรรมวัน ACP Creative Project Day สถานศึกษาควรน าเสนอ
ในรูปแบบท่ีแสดงถึงความเป็นระบบในการรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม และ การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และ
หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน สถานศึกษาควรเขียนรายงานท่ีแสดงถึงกรอบความคิดของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม และ 
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เริ่มจากการระบุความเป็นมา หรือความต้องการในการพัฒนา หรือสภาพของปัญหา ก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ หรือขั้นตอนของการด าเนินงาน ปัจจัยความส าเร็จ บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson 
Learned) ผลงานท่ีเกิดจากองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลส าเร็จท่ีโดดเด่น และการเผยแพร่เป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมท้ังแนวทาง
ในการน าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศไปใช้ หรือพัฒนาต่อเนื่อง หรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

     ผลการ  
    ประเมิน  
  คุณภาพท่ีได ้

 
ปฏิบัติ 

  
  ไม่ปฏิบัติ ท้ังหมด  

ผ่านเกณฑ ์
ท่ีนก าหนด 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1. มีความสามารถในการอา่น การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  
77.00 2,440 2,250 92.19 ยอดเยี่ยม 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ✓    2,263 92.75 

 

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่
ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ✓    2,247 92.07 

 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่
ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ✓    2,262 92.68 

 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณใน
แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ✓    2,227 91.27 

 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

  

91.00 2,440 2,228 91.32 ยอดเยี่ยม 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

✓    2,265 92.84  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  ✓    2,147 88.00  

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ✓    2,272 93.13  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   86.00 2,440 2,220 91.00 ยอดเยี่ยม 
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม  ✓    2,245 92.00  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

✓    2,196 90.00  

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

  
86.00 2,440 2,098 86.00 ดีเลิศ 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ✓    2,098 86.00 

 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

✓    2,098 86.00 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

     ผลการ  
    ประเมิน  
  คุณภาพท่ีได ้

 
ปฏิบัติ 

  
  ไม่ปฏิบัติ ท้ังหมด  

ผ่านเกณฑ ์
ท่ีนก าหนด 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  
80.00 2,440 2,327 95.37 ยอดเยี่ยม 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

✓    2,327 95.37  

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

  
89.00 2,440 2,379 97.48 ยอดเยี่ยม 

6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  ✓    2,440 100.00 

 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

✓    2,317 94.96 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
  83.00 2,440 2,404 98.51 ยอดเยี่ยม 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   ✓    2,440 100.00 

 

1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

✓    2,367 97.01 
 

2. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   83.00 2,440 2,297 94.13 ยอดเยี่ยม 
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย  ✓    2,440 100.00 

 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

✓    2,153 88.28 
 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

  
91.00 2,440 2,375 97.33 ยอดเยี่ยม 

- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

✓    2,375 97.33 
 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   86.00 2,440 2,213 90.71 ยอดเยี่ยม 
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

✓    2,255 92.41 
 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

✓    2,172 89.00 
 

                          สรุปผลการประเมิน   =   ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                        จ านวนประเด็นพิจารณา 

93.70 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 
วิธีค านวณ 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =     100 x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
                                                                      จ านวนผู้เรียนท้ังหมด  
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แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้        
ร้อยละ  00.00 – 49.99      =    ก าลังพัฒนา  
ร้อยละ  50.00 – 59.99      =      ปานกลาง   
ร้อยละ 60.00 – 74.99      =      ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99      =      ดีเลิศ     

 ร้อยละ  90.00 – 100.00      =     ยอดเย่ียม 
 
จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1  

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
1.) มีความสามารถ 
ในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร 
และการคิด
ค านวณ 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง           
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนา
ทักษะผู้รียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น า
ด้านวิชาการ และกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ข้อ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อย่อยท่ี 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีค่าเป้าหมายในการอ่าน ร้อยละ 79.00 การเขียน 
ร้อยละ 79.00 การส่ือสาร ร้อยละ 74.50 และการคิดค านวณ ร้อยละ 75.50 และ
ก าหนดความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน ดังนี้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
เฉล่ียระดับช้ันละ 78.13 และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เฉล่ียระดับช้ันละ 
75.88 
       โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดค านวณ ท้ังนี้ ครูผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
จัดกระบวนการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ของตน เน้นการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษท่ี 21 มีจัดการเรียนการสอนในเรื่อง
การอ่านจับใจความ ฝึกการอ่านออกเสียง การท่องอาขยาน การสอบวัดการอ่านจาก
หนังสือเรียน จากบทความท่ีครูก าหนด การท าใบงานการอ่านจับใจความ ใบงาน
การเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการเขียน
ถ่ายทอดความรู้ จากการท าบันทึกการอ่าน เขียนไทย เขียนเรียงความ การย่อความ 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ในวิชาภาษาไทย และมีทักษะการใช้ภาษาในการส่ือสาร ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังผู้เรียนได้รับการพัฒนาการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน มีการฝึกพูดส่ือสาร สนทนากับครูต่างประเทศ เพื่อเสนอความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟังและดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง น าหัวข้อท่ีเขียน
มาพูดน าเสนอให้เพื่อนและครูฟังหน้าช้ัน เรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดค านวณในวิชาคณิตศาสตร์ 
ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ และค านวณตามความยาก – ง่ายของแต่ละ
ระดับช้ัน ผู้เรียนสามารถท าใบงาน แบบฝึกหัดคิดค านวณ และแบบทดสอบคณิตคิด 
ในใจได้ มีการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเครื่องมือท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมท้ังน าผลท่ีได้จากการประเมิน
ผู้เรียน ส่งท่ีงานวัดผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
        นอกจากนี้ มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการอ่าน 
การฟัง การดู และการส่ือสารด้วยการพูด หรือการเขียนตามความคิดของตนเองนั้น 
เช่น การส่งเสริมทักษะในด้านการพูด มีกิจกรรมการจัดประกวดนักพูดใน             
ปีการศึกษา 2564 แต่ละระดับช้ัน ดังนี้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พูดในหัวข้อ 
“ความประทับใจในช่วงปิดเทอม” ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 พูดในหัวข้อ “ความ
ประทับใจในช่วงวันปีใหม่” ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พูดในหัวข้อ “เพื่อนรักของ
ผม” ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พูดในหัวข้อ “เส้นทางแห่งฝัน สู่อาชีพท่ีฉันชอบ” 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พูดในหัวข้อ “โควิดเป็นพิษ แต่ชีวิตกลับดี” และ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในหัวข้อ “ความประทับใจในรั้ว ACP ” 
       ส่งผลให้ผู้เรียนแต่ละระดับช้ันมีทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดค านวณ ดังนี้ 
         - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 95.42                    
           - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 95.34 
       - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 92.39 
       - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 91.54 
       - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 87.73 
       - ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 92.14 
          โดยมีผลเฉลี่ยการประเมินภาพรวมของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     
1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 92.19 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซ่ึง      
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด เฉลี่ยร้อยละ 77.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
           

                                                                                                                 N = 2,440 

 
ระดับชั้น 

มีทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน 
 การสือ่สาร และการคิดค านวณ 

ค่า
เป้าหมาย 
ป ี 3256  

รวมเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 92.41 90.03 99.55 99.70 78.13 95.42 
ประถมศึกษาปีที่ 2 92.51 91.38 98.87 98.59 78.13 95.34 
ประถมศึกษาปีที่ 3 91.36 91.48 93.07 93.64 78.13 92.39 
ประถมศึกษาปีที่ 4 92.20 92.78 93.35 87.84 75.88 91.54 
ประถมศึกษาปีที่ 5 92.33 91.65 86.57 80.36 75.88 87.73 
ประถมศึกษาปีที่ 6 95.59 94.55 87.47 90.95 75.88 92.14 
             รวม 92.75 92.07 92.68 91.27 77.00 92.19 

 

 
ระดับชั้น 

เปรียบเทียบทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ ระหว่างปีการศกึษา 2563 - 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ป ี 3256  

รวมเฉลี่ยผล 
การประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 4256  

รวมเฉลี่ยผล 
การประเมิน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 77.13 96.57 78.13 95.42 
ประถมศึกษาปีที่ 2 77.13 91.87 78.13 95.34 
ประถมศึกษาปีที่ 3 77.13 92.91 78.13 92.39 
ประถมศึกษาปีที่ 4 75.13 91.56 75.88 91.54 
ประถมศึกษาปีที่ 5 75.13 89.56 75.88 87.73 
ประถมศึกษาปีที่ 6 75.13 89.89 75.88 92.14 
             รวม 76.13 91.48 77.00 92.19 

       และจากการวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มี
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.47 ซึ่งสูง
กว่าตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแผนงานวัดผล ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก 
ประถม ปีการศึกษา 2564 ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.00 ดังนี้ 
                                                                                                                N = 2,440 

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                       

ระดับชั้น 

 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 

ค่า
เป้าหมาย 
ปี 4256  

รวมเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 336 92.41 97.02 90.03 86.00 93.15 
ประถมศึกษาปีที่ 2 354 92.51 93.79 91.38 86.00 92.56 
ประถมศึกษาปีที่ 3 440 91.36 91.36 91.48 86.00 91.40 
ประถมศึกษาปีที่ 4 436 92.20 95.18 92.78 86.00 93.39 
ประถมศึกษาปีที่ 5 443 92.33 89.84 91.65 86.00 91.27 
ประถมศึกษาปีที่ 6 431 95.59 89.56 94.55 86.00 93.23 

รวม 2,440 92.75 92.58 92.07 86.00 92.47 
   
       นอกจากนี้ ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล เช่น  
           1. การแข่ งขั น คณิ ตศ าสต ร์รายก าร  Thailand International 
Mathematical Olympiad Final Round 2021 
           2. การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ  Singapore & Asian 
School Math Olympiad 2021 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
             3. การแข่งขันอ่านเร็วและทายค าศัพท์ Schola Fastest Reader 2022 

          4. โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์  
 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
2)  มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปี
การศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 และ
มีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนาทักษะผู้
รียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ 
และกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ข้อ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อย่อยท่ี 2 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ร้อยละ 91.00 
        โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  เป็น ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ แก้ปัญหา ท้ังนี้ ครูผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ผู้เรียน
ทุกระดับช้ันได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากครูผู้สอน เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
เกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษท่ี 21 มีจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนการสอน
ออนไลน์ ในการพัฒนาทักษะด้านการคิด ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ คิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นแก้ปัญหา วิธีการท างานด้วยการลงมือท า และน าเสนอผลงานของตนเองใน
ช้ันเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ ACP STEP ในทุก
ระดับช้ัน กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนแต่ละวิชา ผู้เรียนมีการน าเสนอ
ความคิดเห็น ซักถามพูดคุยกันภายในกลุ่มของโดยใช้เหตุผลในการคิดจ าแนก
แยกแยะและใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น เช่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโดยบูรณาการกันในวัน
วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในกระบวนการ
สืบค้นข้อมูลประวัติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน ฟัง และดู พร้อมท้ังส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ วิชา
วิทยาศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีการท าการทดลอง ซึ่งในการทดลองแต่
ละครั้งผู้เรียนจะเกิดทักษะในการท างาน มีข้ันตอนการท างานตามกระบวนการกลุ่ม 
และการคิดวิเคราะห์แยกแยะ มีการก าหนดเป้าหมายในการทดลอง โดยใช้เหตุผล
ประกอบการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และปีท่ี 6 ใน 

ยอดเยี่ยม 
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 หัวข้อท่ีให้นักเรียนร่วมกันคิด และก าหนดเอง จะเป็นโครงงานเกี่ยวกับการทดลอง 

หรือส่ิงประดิษฐ์เน้นใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน มีการวางแผนงาน เลือก
หัวหน้ากลุ่ม และคิดหัวข้อของงานท่ีจะท า รวมท้ังการแบ่งหน้าท่ีกันท างาน ผู้เรียนมี
การค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ และจากแหล่งเรียนรู้ เช่นห้องสมุด และ
คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนยังมีการน าเสนอความคิดเห็น ซักถามพูดคุยกันภายในกลุ่มของ
โดยใช้เหตุผลในการคิดจ าแนกแยกแยะและใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีการอภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นรวมท้ังแก้ปัญหา มีการน าผลงานท่ีท ามาน าเสนอให้คุณครู
และเพื่อนทราบถึงข้อมูลของผลงานนั้น เริ่มต้ังแต่การท าโครงงานและการเขียน
อธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการท า รวมท้ังบอกประโยชน์ของส่ิงท่ีคิดประดิษฐ์ และ
วิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของช้ินงานของตนได้อย่างเข้าใจ 
        นอกจากนี้  มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไป
ประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนการ
สอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับช้ัน รู้จักการแก้ปัญหา มีความ
อดทนวิริยะอุตสาหะในการท างาน มีความพยายาม มุ่งมั่นในการท างาน เช่น ผู้เรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2 เรียนรู้กิจกรรมในค าจ ากัดความว่า “Play” คือ 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น รู้สึกสนุกเหมือนกับก าลังนั่งเล่นอยู่ ผู้เรียนต้องคิด 
ออกแบบสร้างสรรค์และลงมือท าด้วยตนเอง ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – 4 
เรียนรู้กิจกรรมในค าจ ากัดความว่า “Create” คือ การสร้างสรรค์ผลงานให้มีความ          
แตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยการท างานเป็นกลุ่ม มีการวางแผน รู้จักการแก้ปัญหา
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความอดทน มุ่งมั่นในการท างาน คิดสร้างสรรค์  ผู้เรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6  เรียนรู้กิจกรรมในค าจ ากัดความว่า “Succeed” 
คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีล าดับขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่การสร้าง หรือประดิษฐ์ช้ินงาน
ออกมาได้ส าเร็จ รู้จักการท างานเป็นทีม มีความพยายามมุ่งมั่นในการท างาน 
สร้างสรรค์สังคม และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิดระดับสูงในระดับช้ัน   
ป.4 – ป.6 สามารถน าช้ินงานหรือผลงานนั้นน าไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจ าวันได้
จริง ซึ่งผู้เรียนต้องก าหนดเป้าหมายเรื่องท่ีน ามาวิเคราะห์และแก้ปัญหา คาดคะเน
สถานการณ์ และมีวิธีการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ หลังจากนั้น
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในช้ันเรียน เพื่อให้เพื่อนได้รับฟัง แสดงความคิดเห็น
โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะ การซักถามผู้เรียนในกลุ่มท่ีน าเสนอ มีการก าหนด
ทางเลือกตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบจากการจัดกระบวนการเรียน    
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานในการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการสร้างช้ินงานแล้วยังมีการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมผู้เรียนฝึกทักษะการท างานเป็นทีมผ่าน
โครงงานต่าง ๆ และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายท่ีจะท าให้
ส าเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูล จัดระบบ มีการวางแผนงาน เลือกหัวหน้ากลุ่ม คิด
หัวข้อของงานท่ีจะท า และการแบ่งหน้าท่ีท างาน โดยมีกระบวนการเรียนการสอน
และกิจกรรมท่ีคุณครูผู้สอนอธิบายวิธีการท างานร่วมกัน และแบ่งหัวข้อการท างาน
ให้แก่ผู้เรียน เมื่อได้หัวข้อแล้วผู้เรียนจับกลุ่มกันท างานประชุมเพื่อแบ่งหน้าท่ี ผู้เรียน
มีการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ จากแหล่งเรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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 กับปัญหา  

       ท้ังนี้ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ ท้ัง
การสาธิตให้ผู้เรียนดูแล้วตอบค าถาม หรือการทดลองด้วยการลงมือท าด้วยตัวเอง 
รวมท้ังการจัดกิจกรรมวันวิชาการ เป็นกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีเผยแพร่ให้ความรู้ 
และประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 
ผู้เรียนก าหนดทางเลือก ตัดสินใจในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสนใจด้วย ตัวเอง มี
การคาดคะเนสถานการณ์ คาดคะเนค าตอบกับกิจกรรมในแต่ละ และกิจกรรม  
ACP Project day เป็นการจัดแสดงผลงานของผู้เรียนท่ีต่อยอดมาจากการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการน าเสนอผลงาน และศักยภาพของผู้เรียนต้ังแต่
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โดยมีคุณครูและคณะกรรมการเข้าร่วมงานรับฟัง
การน าเสนอ การซักถามท่ีผู้เรียนในกลุ่มน าเสนอ และตอบค าถามท่ีฝึกผู้เรียนให้เกิด
ทักษะต่างๆ เริ่มต้ังแต่การมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักน าเสนอในส่ิงท่ีตนสนใจและ 
เป็นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน มีการ
ท างานเป็นกลุ่ม มีการวางแผนการท างาน และการแบ่งงานกันท ารวมท้ังการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น จนท าให้เกิดเป็นผลส าเร็จในช้ินงาน ต่อยอดมาจนถึงการน าเสนอ
ผลงานของกลุ่มให้กับผู้สนใจได้รับทราบด้วย แต่ทั้ง 3 กิจกรรม งดจัดกิจกรรม
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ผู้เรียนจึงไม่ได้
แสดงผลงานและเผยแพร่ แต่ได้ร่วมท างานกลุ่ม และเสนอความคิดเห็นในคุณครู
ประจ าวิชาทราบในชั่วโมงเรียนออนไลน์  
           ส่งผลให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา จากการท าแบบประเมินใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
        1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง 

   อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ร้อยละ 92.84 
        2. ผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร้อยละ 88.00 
        3. ผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ร้อยละ 93.13 
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 91.32 อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 91.00 ส่งผลให้บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้          

       นอกจากนี้ ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล เช่น 
           1 . ก า รแ ข่ ง ขั น ร า ย ก า ร วิ ท ย า ศ าส ต ร์  Asian Science and 
Mathematics Olympiad for Primary Schools 2021 ป ระ เภ ท ที ม ได้ รั บ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเด่ียว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
           2 .  ก า ร แ ข่ ง ขั น ร า ย ก า ร ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  Asian Science and 
Mathematics Olympiad for Primary Schools 2021 ป ระ เภ ท ที ม ได้ รั บ
รางวัลชนะเลิศ และอันดับที่ 3 ประเภทเด่ียว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   
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           3. การแข่งขันรายการ To Be Number One 2022 รุ่นPre-Teenage 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากทีม Thossaporn Thunder ได้รับรางวัลชนะเลิศ                                      
 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
3)  มี
ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 

 

         โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้ เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง              
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายท่ี 2 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตามศักยภาพแห่งตน พันธกิจข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตามศักยภาพแห่งตน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพ
และผู้น าด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ช้ินงาน
โครงงาน นวัตกรรม และตามเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 และมี
ผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนาทักษะผู้
รียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ข้อ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อย่อยท่ี 3 มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ร้อยละ 86.00 และกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงาน อาทิ
ช้ินงาน โครงงาน นวัตกรรม ในโครงการ ACP SMART BOYS ตัวช้ีวัดท่ี 2 ผู้เรียน
สร้างผลงาน ช้ินงาน โครงงาน นวัตกรรม ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 74.00        
        โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ท้ังนี้ครูผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันได้รับการส่งเสริม
พัฒนาจากครูผู้สอน เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการบูรณาการ
ความรู้ท้ังศาสตร์ คือ STEM (Science,Technology ,Engineering , 
Mathematics) และศิลป์ (Art) เข้าด้วยกัน รวมท้ังนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
นั้น มีเป้าหมายหลักท่ีต้องการผลักดันประเทศไทยไปสู่ “Thailand 4.0” เป็นไป
แนวทางของ “Education 4.0” คือ มุ่งหวังให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียน คิดหาความรู้ และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) สร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนรู้ อยากหาค าตอบ 
มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning) ท่ีจะน าไปสู่การผลิต
นวัตกรรม (Innovation) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากความ
สนใจแบบรายบุคคล และร่วมกันผลิตนวัตกรรม อาจเป็นแนวความคิด โครงการ  
          

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต โดยมีกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมท่ีคุณครู

ผู้สอนอธิบายวิธีการท างานร่วมกัน และแบ่งหัวข้อการท างานให้แก่ผู้เรียน เมื่อได้
หัวข้อแล้ว ผู้เรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมมือกันท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท า
รายงาน การวางแผนงาน การเลือกหัวหน้ากลุ่ม และการระดมความคิดในการเลือก
หัวข้อของงานท่ีจะท า รวมท้ังการแบ่งหน้าท่ีกันท างาน จับกลุ่มกันท างานประชุม
เพื่อแบ่งหน้าท่ี การค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ และจากแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุด 
และคอมพิวเตอร์พร้อมท้ังน าเสนอความคิดเห็น ซักถามพูดคุยกันภายในกลุ่มของ
โดยใช้เหตุผลในการคิดจ าแนกแยกแยะและใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีการอภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นรวมท้ังแก้ปัญหา เช่น ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 2 
การบูรณาการวิชาศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพ ผู้เรียน
เรียนรู้รูปเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ แล้วน ามาระบายสีและตัดสะสมในวิชาการ
งานอาชีพเพื่อน าไปประกอบสร้างสรรค์ ออกแบบเป็นภาพ ผลงานท่ีแปลกใหม่ และ
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ ผู้เรียนเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์จากช้ันเรียน
วิทยาศาสตร์ และเลือกวัสดุ เพื่อน ามาออกแบบของเล่นของใช้่ ในช้ันเรียนการงาน
อาชีพ ในช้ันเรียนวิชา DLC ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้เรียนออกแบบช้ินงานด้วย
ตัวเองโดยการน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงความรู้ใหม่ การเรียนรู้วงจรชีวิตของผีเส้ือ 
นักเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของผีเส้ือ แล้วน ามาออกแบบผีเส้ือของตนเองท้ังในใบ
งานและในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการต่อเลโก้เป็นผีเส้ือ จากนั้นสามารถวาด
ภาพและเขียนวงจรชีวิตของผีเส้ือได้ จากใบงาน ในรายวิชา STEM Education 
นักเรียนระดับช้ัน ป.3  ออกแบบเกมท่ีเป็นภูมิปัญญาสาทรโดยใช้ Scrtach ในการ
ออกแบบสถานท่ีในสาทร รู้จักการออกแบบและเขียนโปรแกรม วิชาคอมพิวเตอร์    
ป.5 – ป.6 จัดกิจกรรมโดยการใช้โปรแกรม WEDO, Scratch Program ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน 
          นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ ACP SMART BOYS ซึ่ง
เป็นโครงการท่ีส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน 
และแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ซ้ าของเดิม เช่ือมโยงหรือ
ผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานแปลกใหม่ และมีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงาน
ท้ังในและนอกสถานศึกษาขึ้น เป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า 
ทดลอง และหาค าตอบผ่านการลงมือท าและการเล่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
คิดระดับสูง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ และ STEM และกิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีบูรณาการจากวิชาต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้มาจากในห้องเรียน 
เช่น ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีการสร้างช้ินงานจากงานประดิษฐ์ในหัวข้อ
ท่ีหลากหลาย เช่น สัตว์ การ์ดอวยพร ของเล่น เป็นต้น โดยผู้เรียนเรียนรู้ทักษะ
พื้นฐานจากงานประดิษฐ์ด้วยการ ตัด พับ ตกแต่ง เป็น Model ในรูปแบบต่าง ๆ  
ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 สร้างสรรค์ออกแบบตุ๊กตาถุงกระดาษ จากเศษ  
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 วัสดุน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ผู้เรียนประถมศึกษาปีท่ี 3 - 4 มีการ

ท างานเป็นทีม ออกแบบและวางแผนการคิดสร้างสรรค์การวางโดมิโนในเส้นทาง 
และออกแบบเส้นทางหลากหลายแตกต่างไปจากเดิม ผู้เรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 
มีการแบ่งกลุ่ม ฝึกการท างานเป็นทีม คิดริเริ่ม ออกแบบช้ินงานซึ่งท าเป็นโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนสร้างผลงาน ช้ินงาน โครงงาน นวัตกรรมต้ังแต่ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 90.00 ซึ่งในปีนี้ผู้เรียนไม่มีโอกาสเผยแพร่ช้ินงาน โครงงาน นวัตกรรม  
และไม่มีโอกาสได้ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จึงงดจัดกิจกรรมวัน ACP Creative  Project Day ซึ่ง
เป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน และน าเสนอผลงานของผู้เรียน แต่ได้
แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ มีโอกาสแสดงผลงานของ
ตนเองตามความสามารถน าเสนอผลงานจากการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้าง
ผลงานในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ใน
ห้องเรียนออนไลน์ 
        ส่งผลให้ ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จากการท าแบบ
ประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและการท างาน  
เป็นทีม ร้อยละ 92.00 

   2.  ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต ร้อยละ 90.00 

และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 91.00 อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 86.00 ส่งผลให้
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
        นอกจากนี้ ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล เช่น            
           1. การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand Online2020/21
ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2564 ประเภท Robot Design Awards สาขา 
Robot Design Programming Awards ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     
โล่รางวัล และเหรียญรางวัล 
 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
4)  มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การส่ือสาร 

         โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง            
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนา
ทักษะผู้รียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น า
ด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายของผู้เรียนตาม  
         

ดีเลิศ 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ใน  ข้อ 4 มีความสามารถในการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ร้อยละ 86.00 
        โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ท้ังนี้ 
ครู ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันได้รับการส่งเสริม
พัฒนาจากครูผู้สอน เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 มีจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะความสามารถในใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ จากการจัดให้มีช่ัวโมงเรียนคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ 
ละ 1 คาบ คือ ระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1 - 2 เรียนท่ีศูนย์ DLC ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 เรียนท่ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีการเรียนวิชา 
STEM ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 สัปดาห์ละ 1 คาบ ผู้เรียนมีการเขียนแบบ
และออกแบบงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้การใช้
โปรแกรมต่างๆ อาทิ MS Word, MS  Excel, MS Power Point มีการเรียนรู้
แอปพิเคช่ันต่างๆ ท่ีใช้งานกับ ipad เช่น I tune u, Scocative, poplet ฯลฯ และ
การเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างหุ่นยนต์ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 5 – 6 จัดกิจกรรมโดยการใช้โปรแกรม WEDO, Scratch Program ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ช้ินงาน วิชาภาษาจีน และวิชาศิลปะ ได้บูรณาการร่วมกันใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลและประยุกต์ใช้
ข้อมูลมาจัดท าผลงาน ผู้เรียนเลือกข้อมูลท่ีตนเองสนใจและจัดท าเป็นผลงานโดยมี
ท้ังเนื้อหา ความรู้และภาพประกอบท่ีนักเรียนวาดภาพด้วยตนเอง เป็นการเช่ือมโยง 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ความคิดและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และ
น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน มีการบูรณาการระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้การท าโครงงานของผู้เรียนทุกระดับช้ันโดยผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาข้อมูลท่ีได้มาอย่างหลากหลายเพื่อการเรียนรู้ 
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานอย่างรู้ทัน เลือกใช้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ สอดคล้องกับโครงงานท่ีท า 
และสามารถวิจารณ์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลจากการ
โครงงาน อีกท้ังผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูล น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งมีการมอบหมายให้ผู้เรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในการท างาน 
การท ารายงาน การท างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ผู้เรียนค้นคว้า
หลักการต่างๆ จาการค้นคว้าในอินเทอร์เน็ต ดูวีดีโอจากยูทูป และน ามาประดิษฐ์ 
ดัดแปลง สร้างผลงานใหม่ๆ ออกมาในแนวคิดของตนเอง แล้วน าเสนอผลงานท่ี 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ได้รับมอบหมายในรูปแบบ Power Point ได้เป็นอย่างดี โดยอ้างอิงแหล่งท่ีมาของ

ข้อมูลในการน าเสนอ ผู้เรียนบางคนสามารถเรียนวิธีการท าคลิปวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ
ด้วยตนเองทางยูทูป น าเสนอผลงานผ่านทางช่องยูทูปของตนเอง และน าความรู้ท่ี
ตนเองมีมาใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกในการเข้า
ร่วมกิจกรรม  
         นอกจากนี้  มีการจัดกิจกรรมในโครงการ ACP Smart Boys ผู้เรียนทุก
ระดับช้ัน ได้ออกแบบคิดสร้างสรรค์สร้างช้ินงาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลในสังคมในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และ
ผู้เรียนมีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง มีการสร้างไลน์กลุ่มเพื่อการส่ือสาร ในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านทางการพิมพ์ข้อความ เฟสไทม์ หรือวีดีโอคอล และน าข้อมูล
นั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
กิจกรรม ACP Project Day ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ส่ือและสาร
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ความคิดต่างๆ และน าไปใช้ประโยชน์ 
ความสามารถในการวิจารณ์ส่ิงท่ีได้เห็นเรียนรู้จากช้ินงานของเพื่อน เพื่อให้เกิด
ทักษะความสามารถวิจารณ์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ โดยการท าแบบประเมินผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซค์ของโรงเรียน และทางเครือข่ายสังคม Line แต่ปีนี้ 
เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทางโรงเรียนจึงงดจัด
กิจกรรม ACP Project Day และโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Teams มีการแนะน าผู้เรียนในการเข้าใช้ระบบ 
จนผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านทางโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Teams ได้
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าดูคลิปวิดีโอ การเข้าเรียนโดยการสอนผ่านการ Live 
สด การท าแบบฝึกหัดโดยผ่านทาง Microsoft Forms และสามารถประเมินตนเอง
ได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านตัวช้ีวัดนั้นๆ และมีการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ของผู้เเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านทางโปรแกรม English Discoverist   
        ส่งผลให้ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร จากการท าแบบประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร          
ร้อยละ 86.00  

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ร้อยละ 86.00 

        โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ของผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6              
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 86.00 อยู่ในระดับคุณภาพดี ซ่ึงเท่ากับค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ร้อยละ 86.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคณุภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
5)  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง           
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนา
ทักษะผู้เรียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น า
ด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ข้อ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ
ย่อยท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 80.00 
         โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพัฒนามากขึ้น  ท้ังนี้  ครู
ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ผู้เรียนทุกระดับช้ันได้รับการส่งเสริมพัฒนาจาก
ครูผู้สอน เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษท่ี 21 จาก
การจัดหลักสูตรโรงเรียนท่ีตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน อีกท้ัง
ครูผู้สอนมีรูปแบบการสอน/เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายซึ่งระบุในแผนการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ราย
มาตรฐาน รายบุคคล รายข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ซึ่งด าเนินการประชุมในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีท่ีผ่านมาและ
ได้มีการปรับปรุงค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละปีโดยมีการเปรียบเทียบจาก 3 ปีย้อนหลัง ผู้เรียนทุกระดับช้ันได้รับการ
พัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร และบรรลุตามค่า
เป้าหมายความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่างๆ และ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุก
ด้าน เช่น กิจกรรมคิดยามเช้า การประกวดนักพูด กิจกรรมกลุ่มเก่ง รวมท้ังมีการน า
ผลข้อมูลการประเมินผลระดับชาติ ไปประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ให้รับทราบข้อมูล
และร่วมกันวางแผน เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือสูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียน ให้เวลา โดยสังเกตพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างใกล้ชิด  
        แต่ปีนี้  เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทาง
โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Teams มีการแนะน าผู้เรียนในการเข้าใช้ระบบ จนผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ผ่านทางโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Teams ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าดูคลิปวิดีโอ การเข้าเรียนโดยการสอนผ่านการ Live สด การท าแบบฝึกหัด   

ยอดเยี่ยม 



 
47   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ใบงาน และแบบทดสอบโดยผ่านทาง Microsoft Forms ซึ่งสามารถประเมินตนเอง

ได้ว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่านตัวช้ีวัดนั้นๆ มีการทบทวนเนื้อหาเตรียมสอบอย่างเข้มข้นท้ัง
ในช้ันเรียนและการโพสเอกสารทบทวนเตรียมสอบลงในโปรแกรม Microsoft  
Teams และมีการเสริมน าเอาแบบทดสอบของปีท่ีผ่านให้ผู้เรียนได้ฝึกท า             
        ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ของผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 ปี
การศึกษา 2564 ร้อยละ 95.37 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 80.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
-   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ข้ึนไป ของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 95.37 

                                                                                            N = 2,440 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนผู้เรียน
ที่ได้เกรด 3.00  

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้
เกรด 3.00  

ขึ้นไป 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
ปีการศึกษา 

 2564 

 
 

ผลการประเมิน 

1. ภาษาไทย 2,290 93.85 74.00 บรรล ุ
2. คณิตศาสตร์  2,227 91.27 74.00 บรรล ุ
3. วิทยาศาสตร ์ 2,348 96.23 83.00 บรรล ุ
4. สังคมศึกษา ฯ 2,310 94.67 82.00 บรรล ุ
5. ประวัตศิาสตร ์ 2,262 92.70 82.00 บรรล ุ
6. สุขศึกษาและพลศกึษา 2,418 99.10 92.00 บรรล ุ
7. ศิลปะ 2,419 99.14 92.00 บรรล ุ
8. การงานอาชีพ 2,434 99.75 92.00 บรรล ุ
9. ภาษาต่างประเทศ  2,233 91.25 77.00 บรรล ุ

                                  เฉลี่ยร้อยละ 95.37 84.00 บรรลุ 

       -   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ข้ึนไป 
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยเปรียบเทียบ
จากปีการศึกษา 2562 – 2564 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ ดังน้ี 

 
ระดับชั้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ประถมศึกษาปีที่ 1 87.90 89.83 99.60 
ประถมศึกษาปีที่ 2 86.99 89.29 99.34 
ประถมศึกษาปีที่ 3 80.87 86.91 96.09 
ประถมศึกษาปีที่ 4 81.24 83.90 95.23 
ประถมศึกษาปีที่ 5 80.69 84.94 90.57 
ประถมศึกษาปีที่ 6 83.79 85.14 93.09 

รวมทั้งหมด 86.61 86.63 95.37 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
48  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
           

         

       และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป ดังนี้ 
 

          1. การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 336 คน โดยภาพรวมเฉล่ีย 5 สมรรถนะ 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
       2.  การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 354 คน โดยภาพรวมเฉล่ีย 5 สมรรถนะ 
ร้อยละ 100 
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                                                                                                                              N = 336    

สมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะส าคญั ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านะดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

การสื่อสาร 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การคดิ 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การแกป้ัญหา 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

รวม 5 สมรรถนะ 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

                                                                       ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
 

                                                                                                                              N =354   

สมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะส าคญั ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผ่านะดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

การสื่อสาร 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การคดิ 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การแกป้ัญหา 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

รวม 5 สมรรถนะ 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

                                                                      ข้อมลู ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
 



 
49   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3.  การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 440 คน โดยภาพรวมเฉล่ีย 5 สมรรถนะ 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      4.  การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 436 คน โดยภาพรวมเฉล่ีย 5 สมรรถนะ 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       5.  การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 443 คน โดยภาพรวมเฉล่ีย 5 สมรรถนะ 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                              N = 440   

สมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะส าคญั ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านะดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

การสื่อสาร 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การคดิ 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การแกป้ัญหา 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

รวม 5 สมรรถนะ 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

                                                                        ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
 

                                                                                                                                N = 436   

สมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะส าคญัระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านะดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

การสื่อสาร 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การคดิ 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การแกป้ัญหา 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

รวม 5 สมรรถนะ 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

                                                                       ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
 

                                                                                                                              N = 443  

สมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะส าคญั ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่านะดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

การสื่อสาร 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การคดิ 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การแกป้ัญหา 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

รวม 5 สมรรถนะ 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

                                                                          ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
 



 
50  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
  

        6.  การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 431 คน โดยภาพรวมเฉล่ีย 5 สมรรถนะ 
ร้อยละ 100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.  การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ านวน 2,440 คน โดย
ภาพรวมเฉล่ีย 5 สมรรถนะ ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
6)  มีความรู้
ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

         โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปี
การศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 และ
มีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนาทักษะ
ผู้เรียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ข้อ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อย่อยท่ี 6 มี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 89.00  

ยอดเยี่ยม 

                                                                                                                              N = 431    

สมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะส าคญั ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านะดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ   

การสื่อสาร 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การคดิ 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การแกป้ัญหา 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
การใช้ทักษะชีวติ 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

รวม 5 สมรรถนะ 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

                                                                        ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
 

                                                                                                                            N = 2,440 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

สรุปการประเมินสมรรถนะส าคญั 5 ด้านของผู้เรียน ปีการศกึษา 2564 ผ่านะดับ 
ดี ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

 ป.1 336 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
 ป.2 354 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
 ป.3 440 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
 ป.4 436 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
 ป.5 443 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
 ป.6 431 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
 รวม 2,440 2,440 100        บรรลุ 
                                                                        ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
         โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูผู้สอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่นๆ และครูผู้สอนแนะแนว เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จากการจัดกิจกรรม /
งาน /โครงการต่าง ๆ จากการเรียนออนไลน์ ท้ังนี้ผู้เรียนทุกระดับช้ันได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาจากครูผู้สอนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐาน มีความสามารถในการเรียนรู้ท่ี
จะวางแผนการท างานท่ีตนเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการท างานของตนเองตามท่ีวางแผนไว้ โดยมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนท่ีจะ
เริ่มท างาน รู้จักวางแผนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน สามารถอธิบายการท างานเป็น
ขั้นตอน รวมท้ังมีการตรวจสอบการท างาน เพื่อปรับปรุงด าเนินการแก้ไข และ
สามารถท่ีจะด าเนินการตามแผนงานได้ตามท่ีวางแผนจนส าเร็จ มีการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น  ซึ่งท าให้ผลงานของ
ออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ ผู้เรียนมีความเต็มใจและพึงพอใจต่อการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ต้ังใจ เรียนรู้ท่ีจะยอมรับฟังความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้อื่นเมื่อมีการน าเสนอผลงาน มีความมุ่งมั่นพัฒนางาน
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ มีความภาคภูมิใจท่ีจะน าเสนอ
ผลงานด้วยตนเอง เกิดความรู้สึกช่ืนชม และภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จของผลงาน 
รวมท้ังผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มี
ภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี สมาชิกในกลุ่มรู้จักบทบาทหน้าท่ีของผู้น าผู้ตาม สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้อง กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนให้สมาชิก
ฟัง มีการแสดงความคิดเห็นโดยยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก มีการแบ่ง
หน้าท่ีกันในกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่มท่ีชัดเจน สามารถท างานกับหมู่คณะได้ มีภาวะผู้น า 
และผู้ตามท่ีดีเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักประสานงานในการ
ท างานเป็นกลุ่ม มีความสามารถท่ีจะประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือบุคคลต่างๆ 
ท่ีจะช่วยกันท างานได้อย่างราบรื่น และท าตามหน้าท่ีของตนได้เป็นอย่างดี เมื่อการ
ท างานมีการประสานงาน รู้จักหน้าท่ีของตนดีแล้ว ก็จะท าให้ผลการด าเนินงานก็
บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ รวมท้ังสามารถไปท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ท้ัง
โรงเรียนในต่างจังหวัด เช่น การบริจาคส่ิงของ การปลูกป่าการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนร่วมรวมท้ังการแข่งขันต่างๆ จ าเป็นต้องใช้การประสานงานร่วมกันภายในกลุ่ม
ของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
         นอกจากนี้  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต และสามารถหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ มีความรู้ทักษะและ
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น โดยในรายวิชาต่างๆ ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพ เช่น วิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษา      
ปี ท่ี 1 เรียนรู้ เกี่ยวกับค าศัพท์ เรื่องอาชีพ วิชาศิลปะและภาษาไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2 มีการวาดรูปอาชีพในฝัน มีการเขียนเรียงความ กิจกรรม
แนะแนว ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณธรรมในการท างาน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโลกอาชีพ และผู้ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รู้และเข้าใจอาชีพท่ีตนเองสนใจ ผู้เรียน
สามารถบอกได้ว่าตนเองสนใจอาชีพอะไร มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพท่ีตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 สนใจ สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจได้ รวมท้ังมี

ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีการแสวงหาความรู้ในอาชีพสุจริต โดยคุณครูเป็น
ผู้ช่วยให้ความกระจ่างในแต่ละอาชีพ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในอาชีพ
สุจริตท่ีตนเองสนใจ มีการแนะน าชักชวนอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจให้ผู้อื่นเห็น
ประโยชน์และเห็นคุณค่าได้ 
        ส่งผลให้ผู้เรียน มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จากการ
ท าใบงานในวิชาต่างๆ การน าเสนองานเด่ียวและงานกลุ่ม การท าโครงงาน และการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  
ร้อยละ 100.00 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการการท างานหรือ
งานอาชีพ ร้อยละ 94.96 

        มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564      
ร้อยละ 97.48 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด   
ร้อยละ 89.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
        นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ ได้รับรางวัลระดับประเทศ และนานาชาติ 
เช่น    
         1. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นท่ีท าช่ือเสียงให้แก่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ 
รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี จัดโดยคณะกรรมการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ  
         2. รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Hong 
Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2021 Thailand  
ประเทศไทย 
        3. รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ  
Singapore & Asian School Mathematical Olympiad 2021 ประเทศสิงคโปร์ 
        4. รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันทางวิชาการ
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2564 (18th 
Internation Mathematics and Science Olympiad(IMSO) for Primary 
School Students (Virtual Edition) Indonesia 
        5. รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันทางวิชาการ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET) ประจ าปี  พ .ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 
         6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League 
Thailand Online 2020/21 ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ าปี 2564 ประเภท 
Robot Design Awards สาขา Robot Design Programming Awards 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
1.2 คุณลักษณะ
อันพึ งประสงค์
ของผู้เรียน 
1.) การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

 

         โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง            
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายท่ี 1 ครูและผู้เรียนมีการด าเนินชีวิต       
บนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต พันธกิจ ข้อท่ี 1 พัฒนาครูและผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาและจัดการศึกษาให้บรรลุตาม      

การจัดการศึกษาในแนวมทิศทาง  และกลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหา
สัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจิต
สาธารณะ กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทัศนคติในการร่วมมือ 
ร่วมงาน และเอื้ออาทร และเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 และมี
ผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนาทักษะ
ผู้เรียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ 
และกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. ในข้อ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อย่อย
ข้อท่ี 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 83.00  
         โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูระดับช้ัน ครูประจ าช้ัน 
และครูผู้ช่วยประจ าช้ัน เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนก าหนด ท้ังนี้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมจากครูผู้สอน   
ทุกท่านโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดังนี้ 
         1. ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ โดยครูประจ าช้ัน ครูผู้ช่วยประจ า
ช้ันอบรมให้ผู้เรียนร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติ
ไทย และท ากิจกรรมตอนเช้าก่อนเข้าเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งช้ี 1.2 ของมาตรฐานท่ี 1 เช่น การ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยปลุกจิตส านึกให้
ผู้เรียนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงปลุก
จิตส านึกให้ผู้เรียนมีจิตใจท่ีรักชาติ ศาสนา เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีการ
สอดแทรกเกี่ยวกับการรักชาติ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์  
          การจัดกิจกรรมด้านศาสนาท่ีตนเองนับถือ โดยงานกิจกรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน เช่น การส่งเสริมการท าบุญตักบาตรในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  
ตัวแทนผู้เรียนมาร่วมไหว้พระ ท าบุญ และบริจาคตามก าลังศรัทธา มีการนิมนต์พระ
มหาชาคินทร์ รองเจ้าอาสาสวัดยานนาวา และรองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์
ดีมาบรรยายธรรม เรื่อง “การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้สติปัญญาในการ
สอบ” ให้ผู้เรียนและครูทุกคนได้ฟังและน าไปปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ท าสมาธิเพื่อสงบ
จิตใจ ด้านงานอภิบาล มีการจัดการเรียนการสอน (ค าสอน) แก่ผู้เรียนท่ีนับถือ
ศาสนาคริสต์ทุกวันในช่ัวโมง Homeroom จัดให้ผู้เรียนคาทอลิกทุกระดับช้ัน  
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 แก้บาป และฝึกซ้อมร้องเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมในมิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้น

เดือน ณ วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ท่ีเมืองลูร์ด) ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา        
        2. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคน
ซื่อสัตย์สุจริตโดยผ่านการอบรมจากครูประจ าช้ัน ครูผู้ช่วย มีการกล่าวชมเชย       
ยกย่องผู้เรียนท่ีเก็บทรัพย์สินมีค่า เช่น เงิน โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ น าไปแจ้ง
ท่ีห้องประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งครูเพื่อคืนเจ้าของต่อไป มีการบันทึกความดีลงในสมุด
บันทึกความดีท่ีงานประชาสัมพันธ์ได้จัดท าไว้ส่งเสริมให้ผู้เรียนประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริง และยอมรับต่อพฤติกรรมท่ีตนเองกระท า และในช่วงท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ คุณครูได้มีการอบรมปลูกฝังเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในการเข้า
เรียน การท างาน และการท าแบบทดสอบในวิชาต่างๆ 
         3. ด้านความมีวินัย ทางโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อตกลงของโรงเรียน เช่น การมาเข้าแถว การแต่งกาย การตัดทรงผมท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน การมาโรงเรียนให้ตรงเวลา การขึ้น – ลงบันไดตามอาคาร
เรียน การเข้าแถวตามระเบียบก่อน – หลัง เมื่อส่งงาน/ซื้อสินค้า/ ซื้ออาหาร 
ตลอดจนความประพฤติด้านต่างๆ ท่ีระบุไว้ในคู่มือนักเรียน ในส่วนของงานระดับช้ัน
ครูประจ าช้ันจะให้การอบรมในเรื่องระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ ตามนโยบายฝ่าย
กิจการนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและสร้างระเบียบวินัยด้วยตนเอง โดยไม่
ต้องรอค าส่ัง 
         4. ด้านความใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้ังใจเพียรพยายามในการเรียน และ 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การมีพฤติกรรมความกล้าแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างต้ังใจ เช่น การท าแบบฝึกหัด ใบงาน ช้ินงาน 
โครงงานในแต่ละวิชา การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
การค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด จากอินเทอร์เน็ต การหนังสือ ต าราต่างๆ ท้ังนี้วิชา
ภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 ได้ระบุให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอกเวลา 
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสารการเรียนรู้ในออนไลน์ เช่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์มารี 
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จัดกิจกรรม Theme:Halloween           
        5. อยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพื่ออยู่ใน
โรงเรียน สังคมได้อย่างมีความสุข จัดให้มีการอบรมผู้เรียนในหัวข้อ ความประหยัด 
ความมัธยัสถ์ การรู้จักใช้จ่าย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชาในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ ได้เรียนรู้แนวทางของโครงการในพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
        6. มุ่งมั่นในการท างาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้ังใจ และรับผิดชอบในหน้าท่ีการ
เรียนของตนเอง ท างานต่างๆ ท่ีครูมอบหมาย เช่น  ใบงาน ช้ินงาน ท ารายงาน 
บันทึกการอ่าน ท างานกลุ่ม  โครงงาน ให้เสร็จทันตามก าหนดเวลา เน้นให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่น พยายาม และคอยให้แรงเสริมจนเกิดผลส าเร็จ 
        7. รักความเป็นไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และรู้ถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ท่ีทรงคุณค่าของไทย ผู้เรียนแสดงความเคารพด้วยการไหว้เมื่อพบครู นอกจากนั้น

ผู้เรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ วันพ่อ วันแม่ 
และกราบพ่อแม่ผู้มีพระคุณตามวัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งเสริมมารยาทและ
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์ และศิลปะ กิจกรรมวัน
มุทิตาจิตครูเกษียณ และในปีนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องในสถานะการณ์โควิด – 19 
มีเพียงกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในการเรียนการสอนออนไลน์ 
        8. มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ท าประโยชน์ต่อสังคม 
รู้จักแบ่งปันความสุขส่วนตัว เพื่อท าประโยชน์ให้ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน 
เช่น การช่วยเหลือครู ผู้สอน การช่วยเห ลือเพื่ อน  กิจกรรมเพื่ อ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ โรงเรียนได้ก าหนดให้ ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามความสนใจของตนเอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และผู้เรียนได้ร่วมบริจาคส่ิงของ และปัจจัยต่างๆ เป็นของจ าเป็นส าหรับผู้ป่วย เช่น 
ผ้าอ้อมส าเร็จ ฯลฯ โดยจะรวบรวมส่ิงของจากการท าบุญครั้งนี้น าไปถวายพระราชวิ
สุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี) เพื่อใช้
ประโยชน์ส าหรับผู้ปวยโรคเอดส์ ท่ีหลวงพ่อให้การดูแลอภิบาลอยู่  
       9. สุภาพบุรษอัสสัมชัญ จากการคัดเลือกผู้เรียน ในแต่ละห้อง ของแต่ละ
ระดับช้ัน โดยห้องเรียนปกติ คัดเลือกผู้เรียน จ านวน 5 คน (Top Five) และส าหรับ
ผู้เรียนห้องเรียน EP คัดเลือกผู้เรียน จ านวน 3 คน (Top Three) ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือก คือ ไม่มาโรงเรียนสาย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 
และการจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้เรียนดีเด่นประจ าห้อง ห้องละ 1 คน เดือนละ 1 ครั้ง 
ในแต่ละระดับช้ัน และในปีนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องในสถานะการณ์โควิด – 19 
         นอกจากนี้ มีการอบรมผู้เรียนในหัวข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 9 ข้อ 
เป็นประจ า โดยคุณครูในระดับช้ันมีการผลัดเปล่ียนกันอบรมในแต่ละข้อ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนก าหนดจากการสังเกต และท า
แบบประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
       1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
ร้อยละ 100 
       2.  ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมร้อยละ 97.01 
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
โรงเรียนก าหนดของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 98.51 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 83.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
     ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยภาพรวมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ดังนี้ 
 
 
 
 

 



 
56  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                               N = 336 
คุณลกัษณะ 

อันพึงประสงค ์
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ ผ่านระดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
3. มีวินัย 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู้ 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
5 .อยู่อย่างพอเพียง 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 336 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 336 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 

สรุปทั้ง 9 ข้อ 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
                                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

                                                                                                                               N = 354 
คุณลกัษณะ 

อันพึงประสงค ์
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ ผ่านระดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
3. มีวินัย 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู้ 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
5 .อยู่อย่างพอเพียง 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 354 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 354 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 

สรุปทั้ง 9 ข้อ 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
                                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
 

                                                                                                                               N = 440 
คุณลกัษณะ 

อันพึงประสงค ์
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ ผ่านระดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
3. มีวินัย 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู้ 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
5 .อยู่อย่างพอเพียง 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 440 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 440 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 

สรุปทั้ง 9 ข้อ 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
                                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 



 
57   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
  

      ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                               N = 436 
คุณลกัษณะ 

อันพึงประสงค ์
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ ผ่านระดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
3. มีวินัย 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู้ 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
5 .อยู่อย่างพอเพียง 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 436 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 436 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 

สรุปทั้ง 9 ข้อ 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
                                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
 

                                                                                                                               N = 443 
คุณลกัษณะ 

อันพึงประสงค ์
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ ผ่านระดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
3. มีวินัย 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู้ 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
5 .อยู่อย่างพอเพียง 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 443 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 443 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 

สรุปทั้ง 9 ข้อ 443 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
                                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

                                                                                                                               N = 431 
คุณลกัษณะ 

อันพึงประสงค ์
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ ผ่านระดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
3. มีวินัย 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู้ 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
5 .อยู่อย่างพอเพียง 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 431 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 431 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 

สรุปทั้ง 9 ข้อ 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
                                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
 



 
58  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
  

         ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2  คุณลักษณะ
อันพึ งประสงค์
ของผู้เรียน 
2.) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

 

          โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง            
ปีการศึกษา 2562 – 2565 และเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนา
ทักษะผู้เรียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น า
ด้านวิชาการ และกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในข้อ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ข้อย่อยข้อท่ี 2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 83.00  
        โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา 
ท้ังนี้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมจากครูผู้สอน ได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยท่ี
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างส านึกความ 

ยอดเยี่ยม 

                                                                                                                               N = 2,440 
คุณลกัษณะ 

อันพึงประสงค ์
การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ ผ่านระดับ 

ดี ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 2,440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 2,440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
3. มีวินัย 2,440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู้ 2,440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
5 .อยู่อย่างพอเพียง 2,440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 2,440 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 2,440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 2,440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 2,440 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 

สรุปทั้ง 9 ข้อ 2,440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
                                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

                                                                                                 N = 2,440                                                                                                                                                                                                                            
ระดับ
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  ผ่านะดับ 
ดี ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน ดีเย่ียม ร้อยละ ด ี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ป.1 336 336 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
ป.2 354 354 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
ป.3  440 440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
ป.4 436 436 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
ป.5 443 443 100 -   - -   - -   - 100   บรรลุ 
ป.6 431 431 100 - - - - - - 100   บรรลุ 
รวม 2,440 2,440 100 - - - - - - 100   บรรลุ 

                                                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 เป็นไทย และภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อสืบสานและน ามาปรับใช้กับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดังนี้ 
         กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เช่น วิชาสังคมศึกษา ผู้เรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การแพทย์
แผนไทย ปรัชญา ศาสนา อาหาร การเกษตร และสถาปัตยกรรมไทย วิชาภาษาไทย 
มีการเรียนดรุณศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4 ฝึกอ่านท านองเสนาะ และ
ฝึกคัดลายมือในแบบต่างๆ วิชาคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนได้ฝึกท า POWER POINT 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานท่ีท่องเท่ียวในเขตสาทร วิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการ
น าหน่วยการวัดมาตราไทยในสมัยก่อน เช่น คืบ ศอก มาให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
นอกจากนี้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ มีการสอนสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
แผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละวิชา        
         กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงคุณค่าของความเป็นไทย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  เช่น พิธีไหว้ครู เป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญูท่ีมีต่อครู และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จากการท างานใบงาน และเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ร้อยละ 
100.00 

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในารอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ัง        
ภูมิปัญญาไทย ร้อยละ 88.25 

และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทยของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 94.13 อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 83.00 ส่งผลให้
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 

1.2 คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
3) การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง 

          โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับปรับปรุง               
ปีการศึกษา 2562 – 2565 และเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนา
ทักษะผู้เรียนตามศตวรรษท่ี 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานา 
ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้าน
วิชาการ และกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในข้อ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ข้อย่อยข้อ ท่ี 3 มีการยอมรับ ท่ีจะอยู่ ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ร้อยละ 91.00 
 
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
          โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
จากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสดงความคิดเห็น รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสม มี
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ให้เกียรติผู้อื่นและ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มซึ่งการแบ่งกลุ่ม แบ่ง
ทีม จับคู่ หลากหลายวิธีเช่นคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คละศาสนา ให้
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครูมีวิธีการประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของ
กิจกรรมและเครื่องมือของครูผู้สอนโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมการเล่นกีฬา เกม มีการน าผลการประเมินมา
พัฒนาหรือปรับใช้โดยให้ผู้เรียนทุกคนหมุนเวียนจับกลุ่มใหม่ พบว่า ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนี้          
          กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 สาระท่ี 2  หน้าท่ีพลเมือง 

การอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เรื่อง  
          กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแผนการ
จัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การเข้าใจตนเอง ระดับช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 1 – 6 เกี่ยวกับจุดเด่น - จุดด้อยของตนเองและผู้อื่น และกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
          กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีมาตรฐานตัวช้ีวัดท่ี 2.2 เข้าใจความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษา และ
วัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านเช้ือชาติ ศาสนา
ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี  
          มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายกิจการนักเรียน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม ค านึงถึง
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น  และสามารถยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน ย่อมมีความ
แตกต่างกันในด้านศาสนา ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือ แบ่งปันกัน 
          นอกจากนี้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมพระวรสาร 12 ประการ เช่น 
เรื่องความสุภาพถ่อมตน การให้อภัย การมีความรัก และเมตตาต่อผู้อื่น เคารพผู้อื่น 
แม้จะมีความต่างก็ไม่ได้ท าให้เกิดอุปสรรคใดๆ ผู้เรียนท างาน และท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ การเล่นกีฬาเป็นทีม แม้จะมีความแตกต่างระหว่างบุคล ด้านศาสนา
และวัฒนธรรมผู้เรียนก็สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
         ส่งผลให้ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 

จากการท างาน ใบงาน และท าแบบประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน   

เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ 97.33 
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 97.33 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 91.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 

1.2 คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
4.) สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม 

 

         โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับปรับปรุง             
ปีการศึกษา 2562 – 2565 และเป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 3 พัฒนา

ตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับทักษะผู้รียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น า นานาชาติ

ด้านวิชาการ และกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในข้อ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ข้อย่อยข้อท่ี 4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 86.00 
        โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนาธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
งานแนะแนว และงานระดับช้ัน เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา จากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ดังนี้ 
         จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด 
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10  ลังกายอย่างสม่ าเสมอประการ และรู้จักออกก า ครู
ประจ าช้ันคอยดูแลผู้เรียนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง แต่งกายให้
สะอาดเรียบร้อย โดยมีตารางให้ผู้เรียนตัดผมทุก  3  สัปดาห์ ตรวจเล็บทุกวันจันทร์ 
และมีการบันทึกการตรวจในแต่ละเดือน มีการประชาสัมพันธ์จากงานอนามัยให้

ขภาพร่างกายให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอผู้เรียนดูแลสุ  
         งานอนามัย ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ประสานและดูแลผู้เรียน ในการเข้า
ร่วมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ VACC 2 School ของทางราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ เป็นวัคซีนทางเลือกให้กับผู้เรียนท่ีมีอายุ 10 ปีขึ้นไปท่ีประสงค์ฉีดวัคซีนซิโน
ฟาร์ม และฉีดวัคซีน Pfizer ท่ีโรงพยาบาลพญาไท 3 นอกจากนี้มีการคลีนห้องเรียน 
ทุกตึก ทุกระดับช้ัน ทุกห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการยับยั้งเช้ือโรคไม่ให้แพร่กระจาย  
มีคุณครูดูแลเวรทั้งตอนเช้า ตอนกลางวัน และตอนเย็น ท่ัวบริเวณโรงเรียนเพื่อความ  
ปลอดภัยของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
           ในเรื่องของน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ครูผู้สอนวิชา

พลศึกษาได้ด าเนินการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายกับ
ผู้เรียน ทุกระดับช้ัน ภาคเรียนละ 1  ครั้ง โดย งานอนามัย และครูผู้สอนสุขศึกษาและ
พลศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปประเมินภาวะการณ์การเจริญเติบโต 
ซึ่งการช่ังน้ าหนักและการวัดส่วนสูง ใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณ สุข และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ของ
แบบทดสอบ (ICSPET) กรมพลศึกษา และน าข้อมูลท่ีได้จากการช่ังน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน มาประเมิน
ภาวะการณ์การเจริญเติบโตต่อไป ดังนี้ 

    ตารางสรุปผล ภาวะการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียน (น้ าหนัก ส่วนสูง) 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 4256  

 

จ านวน
นักเรียน 

เกณฑ์การเจริญเติบโต (จ านวนคน = ร้อยละ) 

ต่ ากว่าเกณฑ์ สมส่วน เกินเกณฑ์ 

2,440 58=2.37 1,868=76.56 514=21.07 
 

           ตารางสรุปผล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
        ระดับชั้น ป.1 - ป.6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 4256  

 

จ านวน
นักเรียน 

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 เกณฑ์การเจริญเติบโต (จ านวนคน = ร้อยละ) 

ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง ดี  ดีมาก 

2,440 0=0.00 8=0.33 324=13.27 1,899=77.83 209=8.57 

        
         ในภาคเรียนท่ี 2 2 ปีการศึกษา 564 ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6      
จ านวน 2,440 คน มีผลภาวะการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์สมส่วน  คิดเป็น  
ร้อยละ 76.56 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ
แบบทดสอบ (ICSPET) กรมพลศึกษา มาประเมินภาวะการณ์การเจริญเติบโต พบว่า 
ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์การทดสอบ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.40 ดังนั้น ผู้เรียนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ
81.48 และเนื่องจากผู้เรียนในบางส่วนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูงไม่สมส่วน เกินเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ (Heatly 
Kids Fit and Firm) ส าหรับผู้เรียนท่ีมีน้ าหนักเกิน โดยการจัดกิจกรรมการออก
ก าลังกาย และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทาน
อาหารท่ีมีแคลอรี่ต่ า แต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย    
         จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และรู้จักป้องกันตนเอง
จากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจในตนเอง รู้จัก 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ให้เกียรติผู้อื่น และกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม เช่น กิจกรรมกลุ่มซึ่งสอนให้ผู้เรียนรู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีการ
น าเสนอผลงานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และครูแนะแนวได้ให้ผู้เรียน
ท ากิจกรรมในช่ัวโมงแนะแนว เช่น ท าใบงานเพื่อวิเคราะห์ตนเอง โดยผ่านครูประจ า
ช้ันในช่ัวโมง Homeroom รวมท้ังผู้เรียนมีความช่ืนชอบ เห็นคุณค่า สนใจ และได้
สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และมีการ
แข่งขันภายนอกร่วมกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตาม
จินตนาการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนพัฒนาไปถึงขั้นเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ 
ท้ังในและต่างประเทศ ท าให้ได้รับรางวัล มากมาย โดยปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม ได้ส่งผู้เรียนไปแข่งขันด้านต่างๆ อย่างหลากหลายท้ังใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ท าให้ได้รับรางวัล ได้แก่        

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากการแข่งขัน
การประกวดบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์  “อัครศิลปิน” ครั้งท่ี 2 ระดับ
มัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ของ
สมาคมเมโลเดียน 
          2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโนรอบชนะเลิศนานาชาติ 
ประเภทรุ่นอายุ  ไม่ เกิน  9 ปี  และประเภท Grade 4 แข่งขันดนตรีเยาวชน 
นานาชาติฮ่องกง ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2021 รอบคัดเลือกประเทศไทย  
          3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุ 11 ปี รายการ  
UTS WORLD VIRTUAL YOUTH FESTIVAL 2021 ป ระ เภ ท  TALENT SHOW 
YOUTH UNDER 12 

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันรายการ To Be Number One 
2022 รุ่น Pre-Teenage ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากทีมThossaporn Thunder 
          5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขัน เครื่องดนตรีประเภท 
Saxophone รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Clarinet 
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท- Trombone รางวัลเหรียญ
เงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Trumpet โครงการห้องเรียนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy : MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา 
          6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทเด่ียวเครื่องลมไม้ (Solo) 
อายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทเด่ียวเครื่องลมทองเหลือง (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี 
รายการ 4TH Valaya Alongkorn Virtral Intarnational Music Competition 
2021 
          7. ได้รับรางวัลอันดับท่ี 3 จากการแข่งขัน "ทรูวิช่ันส์-โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์
ทแอดวานซ์เทรนนิ่ง 2021" กลุ่มอายุ 8-11ปี 
         8. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 รุ่น 9 ปี 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 
เห รียญ ทองแดง จากการแข่ งขัน ว่ ายน้ า  รายการ Bangkok Planetarium 
Swimming Cup 2021 ณ สระว่ายน้ าบ้านกล้วย นักกีฬาว่ายน้ า 

 



 
64  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
          9. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งชิงแชมป์ว่ายน้ าฟรีสไตล์ 1,500 

เมตร รุ่นอายุ 10 - 11 ปี สระว่ายน้ าการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
         ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม จากการสังเกต และท า
แบบประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 1. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ  
    แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ร้อยละ 92.41 

         2. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ  
            ขัดแย้งกับผู้อื่นร้อยละ 89.00 
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 90.71 อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 86.00 ส่งผลให้
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ 

ไม ่
ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   5 ยอดเยี่ยม 
 1.1 ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ

ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

✓    

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับ
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด 

✓    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  และพันธกิจ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

✓    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผา่นความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

✓    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน 

✓    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ✓    
 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ

ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
✓    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

✓    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ✓    
 2.5 สถานศึกษาให้บคุลากรและผู้ทีเก่ียวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วมใน

การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรบัผิดชอบต่อผลการจดั
การศึกษา 

✓    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

✓    

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลกัสูตร
ตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

✓    

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

✓    

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

✓    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

✓    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บคุลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ  
✓    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ✓    
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเขา้มาใช้ในการพฒันางานและ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
✓    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มี
ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

✓    



 
66  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ผลส าเร็จ(ข้อ) 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม ่

ปฏิบัติ 
 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่

ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
✓    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และค านึงถึงความปลอดภัย 

✓    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

✓    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
และเป็นกลุ่ม 

✓    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

✓    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

✓    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการ
และการจัดการเรียนรู ้

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

✓    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

✓    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

✓    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

✓    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

✓    

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ผลส าเร็จ =   จ านวนข้อท่ีปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 
ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 
2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจท่ี 
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

          โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการด าเนินการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
– 2565 ตามเป้าหมายท่ี 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธ
กิจ ข้อท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยก าหนดเป็นเป้าหมายของกระบวนการ
บริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานท่ี 2   
ข้อ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ซึ่งมีค่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 92.00      
         โดยมอบหมายให้งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนมีการก าหนด  
ทิศทางการจัดการศึกษาท่ีประกอบด้วย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 – 2565 
ซึ่งเช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ 
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 – 
2564 และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจนทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา 
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประชุมร่วมกัน ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง มีการวิเคราะห์บริบท
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนท้ังสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส 
(Opporttunities) ภาวะคุกคาม (Threats) เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติ 
โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) มาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความส าเร็จท่ีชัดเจน และเป็น
รูปธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
ทบทวนผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา จากการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ และข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินตนเอง (SAR)    
          มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โดยน าเป้าหมาย วิสัยทัศน์     
พันธกิจ คุณค่าหลักท่ีก าหนด และยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 – 2565 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมท้ังได้น า
ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุง
พัฒนา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละระดับ ต้ังแต่คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และ
คณะกรรมการด าเนินการโครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจนท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษา โดยหัวหน้างานนโยบายและแผน แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย
รับทราบ และด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในฝ่ายของตน 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน มีการน าเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ จาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งท่ี 1/2564 พร้อมท้ังเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ 
          ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ซึ่งพบร่องรอยจากรายงานการประชุมของ
ฝ่ายต่างๆ รายงานการประชุมของงานนโยบายและแผน รายงานการประชุม
คณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีผลการประเมิน  
เฉลี่ยภาพรวมของ การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 95.00 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 92.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 

 

2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการด าเนินการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
– 2565 ตามเป้าหมายท่ี 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธ
กิจ ข้อท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการบริหารและการจัดการ กโดย ำหนดเป็นเป้าหมายของกระบวนการ
บริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานท่ี 2   
ข้อ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้           
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 94.00   
         โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้างานนโยบายและแผน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานทรัพยากรมนุษย์ งานระดับช้ัน และงาน    
แนะแนว เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการ ซึ่ง
โรงเรียนด าเนินการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ตลอดจนความร่วมมือกับ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเกิดประสิทธิผลตามหลัก   
ธรรมาภิบาลท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ตลอดจนความร่วมมือกับชุมชน 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนมีแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างชัดเจน แบ่งการบริหารงาน เป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ การเงิน 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ 
และฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ แต่ละฝ่ายร่วมกันจัดท าปฏิทินปฏิบัติการประจ าปี 
2564 ให้สอดรับกับแผนปฏิบั ติการประจ าปี  2564 และจัดท าค าส่ังแต่งต้ังท่ี 
5/2564 หน้าท่ีการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายท่ีชัดเจน มีระบบการบริหาร
จัดการตามกระบวนการ P-D-C-A ของทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานในโรงเรียน ซึ่งแต่
ละฝ่ายจะมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย  มีค าส่ัง
แต่งต้ังมอบหมายงาน มีผู้รับผิดชอบงานต่างๆ โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการศึกษา ร่วมกับผู้อ านวยการโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งมีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายพร้อมท้ังร่วมวางแผน 

พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน มีการประชุมระดับฝ่าย การประชุมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การประชุมระดับช้ัน เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับติดตาม
งาน และร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทางแก้ไขมีการสรุปผลการติดตามงาน
ของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการ ดังนี้ 
     งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วย การ
ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 ท้ัง 7 ข้อ ดังนี้ 
         1.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของโรงเรียน โดยจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะห์
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดประกาศใช้ มีการสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
จุดเน้นของโรงเรียน อัตลักษณ์ของโรงเรียน และมีการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งช้ีทุกมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับตัวช้ีวัดความส าเร็จในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 – 2565 มีการประชุมร่วมกันจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ เพื่อก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งช้ีของทุก
มาตรฐานแล้วจึงน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
จัดท าประกาศค่าเป้าหมาย ตามประกาศท่ี 7/2564 โดยการประกาศทางเว็บไซต์
และติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้
รับทราบ            
          2.  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 – 2565 
ซึ่งเช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสอดคล้อง 
กับบริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน มาวิเคราะห์ท้ังสภาพแวดล้อม
ภายในท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส ภาวะคุกคาม 
เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติ และครอบคลุมมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ท่ีมุ่งคุณภาพตามการศึกษาของโรงเรียน
ปรากฎครบถ้วนในแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยการวางแผนการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน มาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
         3.  การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ไปสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีโครงการ/
กิจกรรมท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ จากการสรุปผลการปฏิบัติการประจ าปี
ของแต่ละฝ่าย/หน่วยงานให้กับผู้อ านวยการ ซึ่งแต่ละฝ่าย/หน่วยงานจะต้องส่งสรุป
การปฏิบัติงานประจ าเดือน ซึ่งเป็นการก ากับติดตามตามภาระงานท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้กับงานหัวหน้าตามฝ่าย และหัวหน้างานนโยบายและ
แผน รวมท้ังมีการสรุปผลการด าเนินงานประจ าภาคเรียนและประจ าปี เพื่อน าผล
การด าเนินงานท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
          4.  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน โดย

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จัดท าแผนงานการประกันคุณภาพภายใน 
ตามกระบวนการ P-D-C-A เริ่มจากการวางแผนการด าเนินงาน และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จากค าส่ังแต่งต้ังท่ี 24/2564 
(Plan) การด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน โดยคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการวางแผนการ
ตรวจติดตามประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม และผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการตรวจติดตาม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดย
ตรวจติดตามภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามท่ีปรากฏไว้ในปฏิทินการด าเนินงาน เพื่อให้
เกิดการพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ มีการเขียนบันทึกรายงานผลการประเมิน (Field 
notes) ในแต่ละมาตรฐานอย่างละเอียด และเขียนสรุปผลการประเมินตาม
มาตรฐานของแต่ละมาตรฐาน (Do) จากนั้นน าข้อเสนอแนะ จุดท่ีควรพัฒนามา
ปรับปรุงแก้ไข โดยมีการแจ้งให้คณะอนุกรรมการด าเนินงานประกัน คุณภาพ
การศึกษา และรายงานต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการรับทราบ เพื่อให้
หัวหน้าฝ่าย แจ้งให้หัวหน้างานในฝ่ายของตนแก้ไขและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป (Check) หัวหน้างานแก้ไขและพัฒนางาน ตามข้อเสนอแนะจากท่ีหัวหน้าฝ่าย
แจ้งให้ทราบต่อไป (Act) มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรายงานและรับทราบความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์
เผยแพร่การระบาดของโควิด – 19 อย่างหนัก จึงท าให้เปิดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ดังนั้นจึงไม่มีการตรวจติดตามแบบเต็มรูป แต่มีการสังเกตการเรียน
การสอนของครูและผู้เรียนจาก Microsoft Team และร่องรอยหลักฐานจาก
เอกสารต่างๆ     
        5. การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้างาน 
และหัวหน้าฝ่าย น าข้อเสนอแนะและจุดท่ีควรพัฒนาท่ีได้รับแจ้งจากท่ีประชุม มา
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขเพื่อพัฒนางาน จากนั้นรายงานให้หัวหน้าฝ่ายของตนเอง
รับทราบผ่านรายงานการประชุมในวาระท่ี 3 เรื่องส่ืบเนื่อง/ ติดตาม และผ่านการส่ง
รายงานการด าเนินงานให้หัวหน้าฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการตรวจติดตามของงานประกัน
คุณภาพภายในจะไปด าเนินการติดตามอีกครั้ง 
        6. การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน โดยโรงเรียน
ด าเนินการบริหารจัดการในรูปแบบของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งโรงเรียนมีการจัดท ารายงานสรุปผล 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และมีการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง เป็นรายงานประเมินการด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ชัดเจน ตามรูปแบบท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด เพื่อสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 และการพัฒนา ปรับปรุงของปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้สะท้อนความก้าวหน้าในการ

ด าเนินการให้ชัดเจน สมบูรณ์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนมีการน าเสนอรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งน าเสนอโดยการ
กรอกข้อมูลลงในระบบ E – SAR และต่อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
โดยน าเสนอเป็นรูปเล่ม พร้อมท้ังน ารายงานประเมินตนเอง (SAR) เสนอเข้าท่ี
ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เผยแพร่ให้
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการคณะอนุกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบถึงผลการด าเนินงานของโรงเรียน  
       7. การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจากจุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐานจากรายงานประเมินตนเอง มาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง 
แก้ไข เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ 
        การบริหารอัตราก าลัง งานทรัพยากรมนุษย์ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีการศึกษา 2564  และค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการต่างๆ ประจ าปีการศึกษา  2564 รวมถึงค าส่ังแต่งต้ังอื่นๆ โดยก าหนด
บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจน  มีการ
สนับสนุน มีการสรรหา บุคลากรโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานเข้า
เป็นบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้มีครูและบุคลากรตามจ านวนท่ีแต่ละหน่วยงาน 
ต้องการรวมท้ังด าเนินการจัดอัตราก าลังร่วมกับฝ่ายวิชาการในการจัดครูเข้าสอนใน
แต่ละระดับช้ันให้ตรงตาม สาขาวิชา ตามความถนัดและความสามารถ รวมท้ัง
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ส่วนของการพัฒนาครู มีการวางแผนการจัดอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีเป้าหมายให้ครูมี
ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 
โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการผลิตส่ือเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนให้ 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และออนไซต์ เน้นการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิชาชีพ และ
ด้านการปฏิบัติตน มีการอบรมได้จัดอบรมให้กับครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอนและ
บุคลากรทางการศึกษา ท้ังภายในและภายนอก อีกท้ังโรงเรียนได้มุ่งเน้นสนับสนุน
การพัฒ นาครู สู่มาตรฐานสากล iPSLE ในวิชาคณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ท่ีด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการ เน้นการใช้เทคโนโลยีส าหรับจัดการ
เรียนการสอนและ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูท้ังในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาครูและบุคลากรในด้านวิชาชีพ อบรมด้านการจัดกิจกรรมเรียนการสอน
วิจัยนวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ    
เป็นต้น ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู จัดท าทะเบียนสถิติการอบรม สัมมนา
เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยให้ครูและบุคลากรมี 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ช่ัวโมงอบรมไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกลง

ระบบ SWIS ให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยจัดท าทะเบียนสถิติการสาย ขาด ลา ตลอดปีการศึกษา และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ าเสมอ ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการของโรงเรียนเอกชน ด าเนินการติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเสนอ ผู้อ านวยการอนุมัติต่อไป 
          ด้านทรัพยากรทางการศึกษา งานอาคารสถานท่ี มีการก าหนดห้องเรียน 
ห้องประกอบการเรียนการสอน ห้องปฏิบั ติการต่างๆ ภายในโรงเรียน ซึ่ ง
ประกอบด้วยห้องเรียน โดยแยกตามหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษาจ านวน
ท้ังหมด 44 ห้องเรียน หลักสูตร English Program จ านวนท้ังหมด 26 ห้องเรียน มี 
ห้องปฏิบัติการท้ังหมด 35 ห้อง ห้องประชุมจ านวน 3 ห้อง และโภชนาคารจ านวน 
2 ห้อง แต่ละห้องมีความมั่นคงแข็งแรง เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียน มีการจัดส่ืออุปกรณ์ส าหรับผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ีทันสมัยทุก
ห้องเรียน มีห้องกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีไทย ห้องเรียน
เปียโน ห้องการงานอาชีพ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องเรียนสีเขียว 
ศูนย์ Discovery Learning Center ห้องเกียรติยศ ห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนตามความถนัด ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และจ านวนเครื่องดนตรี มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ มีการจัดห้องสมุดท่ี
มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มี 
บริการส่ือเทคโนโลยีให้แก่ผู้ใช้บริการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอกับจ านวน
ผู้ใช้บริการ มีบริการให้ยืม ipad ส าหรับครู และผู้เรียนเพื่อใช้งานศึกษาค้นคว้า มี
การจัดส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีการน า ipad มาใช้ในการเรียนและการน าเสนอผลงาน
ในมีวิชาต่างๆ การเรียนรู้แอปพิเคช่ันต่างๆ ท่ีใช้งานกับ  ipad เช่น I tune u ,
Scocative ,poplet ฯลฯ ในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ได้จัดให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ รวมท้ังมีการติดต้ัง ระบบ WIFI ท่ัวท้ัง
โรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา มีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา นอกจากนี้มีการจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เช่น มีการจัดตู้ปลาท่ี
บริเวณด้านหลังและด้านหน้าห้องธุรการ - การเงิน ตึกอัสสัมชัญ 2000 เพื่อให้       
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ จัดบ่อปลาให้ผู้เรียนดูเพื่อ
ความเพลิดเพลิน มีต้นไม้ชนิดต่าง ๆ พร้อมท้ังติดป้ายช่ือให้ผู้เรียนได้ส ารวจค้นคว้า
หาความรู้ เอื้อต่อการเรียนรู้จากสภาพจริง ปรับปรุงตารางสูตรคูณ ตารางแคลอรี่
ตามบันไดอาคารให้มีสภาพดี เสริมการเรียนรู้ และช่วยรณรงค์การเดินขึ้นบันได ลด
การใช้ลิฟท์เป็นวิธีการออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน       
          การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ และงาน
ระดับช้ัน ฝ่ายกิจการนักเรียน แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์
เผยแพร่การระบาดของโควิด – 19 อย่างหนัก ซ่ึงท าให้เปิดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ดังนั้นจึงได้ด าเนินการจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 เก่ียวกับปัญหาในการเรียนออนไลน์ การเข้าเรียนในระบบ Microsoft Team 

นอกจากนี้ ท่านผู้อ านวยการ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ ดังปรากฏในเอกสารของฝ่าย
ธุรการ – การเงิน เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
และนักเรียนแทรกช้ันในระดับช ั้นต่างๆ 
         ระบบการนิเทศภายใน โรงเรียน มีการด าเนินการบริหารและการจัดการตาม   
กระบวนการ PDCA ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลท่ี
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย มีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายงาน มีผู้รับผิดชอบงานต่างๆ 
โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับผู้อ านวยการ
โรงเรียนในรูปของคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ ด าเนินงานของโรงเรียนมี
การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายพร้อมท้ังร่วมวางแผน พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพการ
บริหารการจัดการ มีการประชุมระดับฝ่าย การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  การ
ประชุมระดับช้ัน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับ ติดตาม ร่วมกันการ 
ปฏิบัติตามแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน มีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกฝ่าย และมีการน าผลการปฏิบัติงานไปปรับแก้ไข การสรุปผลการ
ติดตามงานแต่ละฝ่าย จากรายงานการประชุม และบันทึกผลการประชุมในวาระท่ี 3 
เรื่องส่ืบเนื่อง/ ติดตาม ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้า
งาน หัวหน้าฝ่าย คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ และจากการสรุปผลการ
ปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละฝ่าย/หน่วยงานให้กับผู้อ านวยการ ซึ่งเป็นการก ากับ
ติดตาม ตามภาระงานท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้กับงานหัวหน้าตาม
ฝ่าย เพื่อน าผลการด าเนินงานท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มี
การตรวจสอบ ก ากับติดตามงานต่างๆ ตามมาตรฐานการศึกษาจากงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากนั้นน าข้อเสนอแนะ จุดท่ีควรพัฒนา มาปรับปรุงแก้ไข 
และรายงานต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการรับทราบ เพื่อให้หัวหน้าฝ่าย 
แจ้งให้หัวหน้างานในฝ่ายของตนแก้ไขและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะต่อไป 
          นอกจากนี้ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม บุคลากร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน เช่น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนครู และผู้แทนผู้ปกครอง โดยคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบท่ีก าหนดว่าด้วย
การบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ 
การด าเนินงาน ตลอดจนมีการก ากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และการพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ ท าให้เกิดการพัฒนาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม พ.ศ. 2564 สรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนา พ.ศ. 
2564 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 พร้อมท้ังให้ความเห็น 

 



 
74  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ข้อเสนอแนะ สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมท้ังบ ารุงรักษา 

และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน อีกท้ังผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
โดยมีส่วนร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายของโรงเรียน ก าหนดจุดเน้น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของโรงเรียน 
ก าหนดคุณภาพของผู้เรียน สนับสนุนส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของ
ทางโรงเรียน จัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเสนอความ
ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ เช่น 
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ให้ความ
เห็นชอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ผู้ปกครองเครือข่ายพร้อมผู้ปกครอง
ผู้เรียนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของทาง
โรงเรียน รวมทั้งมีการส ารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานของโรงเรียน ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อ
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานบริหารวิชาการ ด้านงาน
บริหารงบประมาณ ด้านงานบริหารบุคคล และด้านงานบริหารท่ัวไป และการ
ประเมินความพึงพอใจต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ อยู่ในระดับ        
ปานกลาง              
          ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งพบร่องรอยจากจากรายงานการประชุมของฝ่ายต่างๆ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 4256  
รายงานประเมินตนเอง รายงานสรุปผลการด าเนินงานของงานนโยบายและแผน 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานทรัพยากรมนุษย์ งานระดับช้ัน และงาน
แนะแนว มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวมของการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 91.75 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 

 

3. ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการด าเนินการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
– 2565 ตามเป้าหมายท่ี 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธ
กิจ ข้อท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยก าหนดเป็นเป้าหมายของกระบวนการ 
บริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานท่ี 2   
ข้อ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษา ร้อยละ 86.00  

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
         โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน และงานบริหารฝ่ายวิชาการ 

เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน ดังนี้ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน มีแผนงาน และด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุม
ประเด็นหลัก คือ พัฒนาวิชาการท่ีเน้น ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 
ตามมาตรฐานการศึกษา และตามแผนพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการหลักสูตร 
จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน  พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อม
เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างชัดเจน โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการของสถานศึกษา และน าผลท่ีได้จากการประเมินหลักสูตรของ            
ปีการศึกษา 3256  ท่ีได้จากการท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 4256  
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระฯ เกี่ยวกับการน าหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานแกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560) มาปรับในหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน และสะท้อน KPA การปรับใบงานการวิเคราะห์หลักสูตร และมี
การระบุภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทยให้ครอบคลุมท้ัง 9 ด้าน ตามความ
เหมาะสมและธรรมชาติวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระฯ ได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ วิเคราะห์
หลักสูตรกลุ่มสาระฯ ของตนเอง เป็นใบงาน ประกอบด้วย ใบงานท่ี 1  สาระการ

รรถนะาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สมมเรียนรู้ ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ใบงานท่ี 2 ค าอธิบายสาระการเรียนรู้ และใบงานท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่ง
ท้ัง 3 ใบงาน มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลาง พ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) นอกจากนี้ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรโรงเรียน
สอดคล้องกับบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับทักษะการคิด    
สู่ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและมูลนิธิฯ สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไป
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และติดตามการใช้หลักสูตร จากหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และหัวหน้างานหลักสูตรฯ พร้อมท้ังหัวหน้าฝ่ายวิชาการน าเสนอขอความ
เห็นชอบหลักสูตรของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  
          มีก าร จัดรายวิชาพื้ น ฐาน  และรายวิชาเพิ่ ม เติม  ซึ่ งแ ต่ละรายวิชา
ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตัวช้ีวัด ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะการเรียนรู้ 5 ข้อ ให้กับผู้เรียนท่ี
เหมาะสมกับเนื้ อหาสาระและโครงสร้างห ลักสูตรในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ โดยการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน เป็นภาษาเพื่อการส่ือสาร นอกจากนี้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 คณะกรรมการหลักสูตรได้จัดให้มีโครงการ ACP SMART BOYS เป็นการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเน้นการคิดระดับสูงในผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และ STEM และยังมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ ACP 
STEP รวมทั้งกิจกรรม PLAY ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2 โดยกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

บศึกษา จัดกิจกรรม  ูรณาการระหว่างภาษากับสุนทรีย์ การจัดกิจกรรม Create ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – 4 การจัดกิจกรรมเพื่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มี
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงกิจกรรม Succeed 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นสร้างสรรค์
ผลงาน ช้ินงาน โครงงานหรือนวัตกรรม ซึ่งผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนได้วางแผนไว้ได้ครบตามศักยภาพของตนเอง อีกท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของ
ผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร ตอบสนองต่อคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน เช่น 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ท่ีเน้นกิจกรรมสุนทรียทางด้านดนตรี กีฬา และ
วิชาการ มีคุณครูคอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
         จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 
ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาใน
แนวนักบุญมงฟอร์ต มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม
ทิศทางในแนวมงฟอร์ตแก่คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และมอบหมายให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนในเรื่องของ
นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตและสอดแทรกลงในแผนการจัดการเรียนรู้
ของแต่ละระดับช้ัน อีกท้ังประสานความร่วมมือกับหัวหน้างานอภิบาลในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับแนวนักบุญมงฟอร์ต เช่น การบริจาคของ การช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ฯลฯ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ซึ่งประสานขอความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น เทคนิคการเรียนการ
สอนการคิดระดับสูง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยและโครงงานเป็นฐาน และพัฒนา
ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีในโครงการ ACP Innovative Teacher และใน
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมท่ีเน้น STEP Projects นอกจากนี้ ผู้เรียนได้มี
โอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ ACP SMART BOYS โดยผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2  จะได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรม PLAY ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 – 4 ฏิบัติจะได้ลงมือป ในกิจกรรม CREATE และผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 จะได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรม SUCCEED นอกจากนี้ผู้เรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 มีการเรียนการสอนในรูปแบบของการท าวิจัยหรือ

เช่น  โครงงานเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และมีการบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
  

 



 
77   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
          ผู้บริหาร มีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ ผ่านการประชุม

คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ และมีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม โดยการใช้หลักสูตรโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ การสร้างการพัฒนาและการ
เลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายออนไลน์
รวมท้ังมีการติดต้ังระบบ WIFI ท่ัวท้ังโรงเรียนเพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้
ของผู้เรียนตลอดเวลา มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
รวมถึงการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีการน าวิธีการพัฒนาผู้เรียนใหม่ๆ มาใช้ เช่น การพัฒนาผู้เรียนตามแนว 
Waldrof โดยส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน พร้อมท้ังให้
ค าแนะน าและปรึกษาในการจัดท าหลักสูตรมาตรฐาน iPSLE ของสิงคโปร์ และได้
เชิญภราดาอนุศักด์ิ นิธิภัทราภรณ์  และภราดาแอนโธนี่ ตัน คิม ฮก มาเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา มีการอบรมครูผู้สอนท้ังครูไทยและครูต่างชาติท่ีสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
          ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ มีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ี เน้ น คุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน ศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบร่องรอยจากรายงานการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน รายงานสรุปแผนงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ รายงาน

ายวิชาการ รายงานสรุปแผนงานหลักสูตรการเรียนการสอนสรุปแผนงานบริหารฝ่
และนิเทศ และรายงานสรุปการประเมินผลการใช้หลักสูตรปีการศึกษา 4256  มีผล
การประเมินเฉลี่ยภาพรวมของการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564 ร้อยละ 94.50 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ร้อยละ 86.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการด าเนินการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
– 2565 ตามเป้าหมายท่ี 1 ครูและผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญ          
มงฟอร์ต พันธกิจข้อท่ี 1 พัฒนาครูและผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญ      
มงฟอร์ต ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต และกลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การด าเนินชีวิตตามแนวมงฟอร์ต ตามเป้าหมายท่ี 5 ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน มี
ความผูกพันกับโรงเรียน พันธกิจ ข้อท่ี 5 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และผู้เรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และผู้เรียน และกลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับ
โรงเรียน และตามเป้าหมายท่ี 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ ข้อท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 

เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยก าหนดเป็นเป้าหมายของ
กระบวนการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ใน
มาตรฐานท่ี 2  ข้อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งมีค่า
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 91.00      
          โดยมอบหมายให้งานทรัพยากรมนุษย์ งานนโยบายและแผน และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน 
ซึ่งโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดท าค าส่ังแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่ อ
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีการศึกษา 4256  และค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ประจ าปี
การศึกษา 4256  รวมถึงค าส่ังแต่งต้ังอื่นๆ และก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบให้คณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจน มีการสนับสนุน การพัฒนา
บุคลากรและผู้น า ตามแผนการทดแทนต าแหน่ง (Succession Plan) นอกจากนี้ ใน 
แผนงานบริหารฝ่ายของทุกฝ่าย ได้ระบุ เรื่องการพัฒนาครูในฝ่าย เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และโรงเรียนจัดให้มีโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีท่ีระบุเรื่องการพัฒนาครู เช่น โครงการ Montfort Forever โครงการ
ACP SMART BOYS โค ร ง ก า ร  ACP Innovative Teachers โค ร ง ก า ร  ACP 
ENGAGEMENT โครงการ Gearing towards Thailand Qualty Award และจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยระบุในแผนงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาครูตามวิชาชีพ รวมท้ังการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยการส ารวจ
ความต้องการในการอบรมพัฒนาครู เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาครู
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
หน่วยงาน และความต้องการส่วนบุคคล และได้จัดเตรียมงบประมาณส าหรับการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการอบรม/สัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยโรงเรียนจัดการอบรมพัฒนารวมท้ังครูสามารถด าเนินการพัฒนาตนเองให้ได้ 
ตามเกณฑ์คุรุสภา และตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาด้านความรู้ ตาม
หลักสูตร ตามวิชาชีพท้ังภายในและภายนอก อีกท้ังพัฒนาบุคลากรให้ด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต 
          ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีเป้าหมายให้ครูมีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีโดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากร 
ด้านการผลิตส่ือเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ และออนไซต์ อีกท้ังพัฒนาบุคลากรให้ด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
นักบุญมงฟอร์ต เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการสอนออนไลน์  พัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิชาชีพ และด้านการปฏิบัติตน มีการจัดอบรมให้กับครูผู้สอน 
ครูสนับสนุนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังภายในและภายนอก อีกท้ัง
โรงเรียนได้มุ่ งเน้นสนับสนุนการพัฒนาครู สู่มาตรฐานสากล iPSLE ในวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ท่ีด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการ เน้นการใช้
เทคโนโลยีส าหรับจัดการเรียน การสอน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูท้ัง
โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการพัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่าน   
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ระบบอนไลน์ ซึ่งครเ้ข้าอบรมพัฒนาตนเองกับหน่วยงานภายนอกท่ีจัด เช่น มูลนิธิ

ศักดิ์พรทรัพย์ ส านักพิมพ์นามมีบุ๊ค ฯลฯ 
         มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการด าเนินงานส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร ครูผ่านการอบรมพัฒนาท้ังภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน 
รวมถึงได้มีการจัดท าสถิติการฝึกอบรมพัฒนาครูทุกเดือนพร้อมท้ังแจ้งให้ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล และกระตุ้นให้มีการอบรมพัฒนาครูเป็นรายภาคเรียน
โดยในปกีารศึกษา 4256  มีครูท่ีผ่านการอบรมพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
คุรุสภา (เกณฑ์ 02  ช่ัวโมง) คิดเป็นร้อยละ 98.81 และได้ก าหนดตัวช้ีวัดช่ัวโมงการ
อบรมส าหรับครู (เกณฑ์ 40 ช่ั ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีคุรุสภาก าหนด เป็นพัฒนา )วโมง

ลตามตัวช้ีวัดของ สช. โดยมีครูท่ีคุณภาพครูให้ไปสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสาก
อบรมต้ังแต่ 40 ช่ัวโมงขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.83 มีการพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR และด าเนินการพัฒนาครูตามแผนท่ีได้วาง
ไว้ และจัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบท่ีเทียบมาตรฐาน CEFR ผล
การทดสอบภาษาอังกฤษของครูและบุคลาการทางการศึกษา จ านวน 16 คน โดย
ทดสอบผ่านออนไลน์ ท่ีเทียบเท่า CEFR  ดังนี้ 
    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
           ระดับ Intermediate (B1- B2) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23    
    ครูผู้สอนวิชาอื่นๆ  
           ระดับพื้นฐาน Beginner (A1-A2) จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 45.18  
           ระดับ Intermediate (B1-B2) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46 
    ครูสนับสนุนการสอน 

ระดับพื้นฐาน Beginner (A1-A2) จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 33.13 
 ระดับ Intermediate (B1-B2) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.83 
  ระดับ Advanced (C1) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
        มีการน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานายนอก มาระดมความคิดให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ งาน
การจัดการเรียนการสอน มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร 
ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก สรรหาบุคลากรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานเข้าเป็น
บุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้มีครูและบุคลากรตามจ านวนท่ีแต่ละหน่วยงาน 
ต้องการรวมท้ังด าเนินการจัดอัตราก าลังร่วมกับฝ่ายวิชาการในการจัดครูเข้าสอนใน
แต่ละระดับช้ันให้ตรงตามสาขาวิชา ตามความถนัดและความสามารถ ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าทะเบียนสถิติ
การขาด ลา มาสายของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบอย่างสม่ าเสมอ ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู การไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม 
สัมมนาทางวิชาการโดยจัดท าทะเบียนสถิติการอบรม สัมมนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีช่ัวโมงอบรมไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง และบันทึกลงระบบ  SWIS ให ้
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 เป็นปัจจุบัน มีการประเมินผลการท างานของครูให้สอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย และมีการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ เพื่อแจ้งเกณฑ์
การประเมินให้หัวหน้าฝ่ายทราบ เพื่อให้ไปแจ้งครูจะได้ด าเนินการท างานและพัฒนา
งานพร้อมท้ังปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ โดยผลท่ี
ได้จากการประเมินจะน าไปใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับกับครูท่ีได้รับการประเมิน 
เพื่อปรับปรุง และพัฒนาในการท างานต่อไป     
       นอกจากนี้  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ี ดี มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงาน เห็นความส าคัญของการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะพัฒนาการ
ท างานของครูและบุคลากร และการศึกษาของผู้เรียน ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนและภาระงานอื่น เช่น 
เชิญวิทยากรมาอบรมครู ท้ายสุดผู้บริหารเป็นท่ียอมรับของบุคลากรและชุมชน โดย
สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติ ผู้สนับสนุน และผู้น าในการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตรงกับผู้เรียน 
       ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ซึ่งพบร่องรอยจากรายงานการประชุมของงาน
ทรัพยากรมนุษย์ รายงานการประชุมของส านักผู้อ านวยการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการท่ีปรึกษา บันทึกการอบรม สัมมนาของครูในระบบ SWIS ปีการศึกษา 

4256  รายงานสรุปแผนงานทรัพยากรมนุษย์  รายงานสรุปโครงการ ACP 
ENGAGEMENT มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม ของการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 96.33 อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยมซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 91.00 ส่งผลให้บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 

5. จัด
สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการด าเนินการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
– 2565 ตามเป้าหมายท่ี 5 ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน มีความผูกพันกับโรงเรียน 
พันธกิจ ข้อท่ี 5 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน และ
กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน และตามเป้าหมายท่ี 6 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และตามเป้าหมายท่ี 6 โรงเรียนมี
การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธกิจ ข้อท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่ง
สู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ท่ี 1 เ  สริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ
โดยก าหนดเป็นเป้าหมายของกระบวนการบริหารและการจัดการตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานท่ี 2 ข้อ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 91.00      
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
          โดยมอบหมายให้งานอนามัย งานโภชนาการ งานอาคารสถานท่ี และงาน

ห้องสมุด เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนมีการวางแผน
และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายใน และภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย โดย
โรงเรียนจัดให้มีอาคารเรียนอย่างเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน มีโครงสร้างอาคารท่ี
แข็งแรง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อ านวยความสะดวก ภายในห้องเรียนอย่างพอเพียง และพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น มีคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน และมีตู้เก็บของส าหรับผู้เรียนทุก
คน มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก ได้แก่ มีรูปปั้น
นักบุญหลุยส์ เพื่อให้ผู้เรียนได้สักการะท่ีบริเวณด้านหน้าตึก 2000  รูปปั้นแม่พระ

บุญต่าง ๆ ทุก ๆ ช้ันของอาคารเรียน มีสัญลักษณ์พระเยชูถูกตรึงไม้กางเขนและนัก
ทุกห ้องเรียน มีการสร้างหลังคาโดยติดต้ังแผงโซล่าเซลเฟส 3 บนหลังคาของสระน้ า
เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า
ท่ีใช้ในโรงเรียน และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย
สวยงาม ร่มรื่น เช่น จัดสวนหย่อมในบริเวณโรงเรียน จัดตู้ปลาท่ีบริเวณด้านหลังและ
ด้านหน้าห้องธุรการ – การเงิน ตึกอัสสัมชัญ 2000  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ จัดบ่อปลาให้ผู้เรียนดูเพื่อความเพลิดเพลิน มีต้นไม้
ชนิดต่าง ๆ พร้อมท้ังติดป้ายช่ือให้ผู้เรียนได้ส ารวจค้นคว้าหาความรู้ เอื้อต่อการ
เรียนรู้จากสภาพจริง ปรับปรุงตารางสูตรคูณ ตารางแคลอรี่ตามบันไดอาคารให้มี
สภาพดี เสริมการเรียนรู้ และช่วยรณรงค์การเดินขึ้นบันได ลดการใช้ลิฟท์เป็นวิธีการ
ออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีอุปกรณ์
และโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน มีหน่วยงานเทคโนโลยีคอยอ านวยความสะดวก และ
ควบคุมตรวจสอบดูแลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานแต่ละ
ห้อง  
         ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เนื่องจากใน   
ปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปท่ัวโลก
เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยสูงสุด ทางโรงเรียนได้การด าเนินการตามมาตรการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ร่วมกับงานพยาบาลของ
โรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมท้ังในส่วนของครู บุคลากร พนักงาน ทุกคนได้เข้า
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (COVID -19) และตรวจ ATK ทุก
วัน จันทร์  และวันพฤหัสบดี อย่ างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ทางส านั กอนามั ย 
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตสาทรได้เข้ามาตรวจสถานท่ีและการเตรียม
ความพร้อมความปลอดภัยทางด้านการป้องกันเช้ือโควิด -19 ของโรงเรียนก่อนการ
เปิดเรียน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียน 
          ด้านงานโภชนาการ มีการจัดโต๊ะทานอาหารของผู้ เรียนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 โดยการเว้นระยะห่างตามมาตรการ รวมถึงโต๊ะทานอาหาร
ของครูท่ีให้สลับกันมาทานเพื่อป้องกันการพบเจอ พูดคุยกัน และรักษาระยะห่าง มี
การด าเนินการตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร โดยน าอาหารของโรงเรียนและร้านค้า
มาตรวจหาสารปนเปื้อนในทุกเดือน มีการจัดประชุมพนักงานแม่ครัวของโรงเรียน
ช้ัน 5 และ นช้ัเจ้าหน้าท่ีร้านค้าในโรงเรียน  6 สม่ าเสมอ นอกจากนี้บุคลากรท่ี 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 เกี่ยวข้องยังเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนร่วมกับเขตสาทร 

และให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานสุขาภิบาลเขตกรุงเทพฯ ใต้ เป็น
ประจ าทุกปี มีการวางแผนรายการอาหารกลางวัน  
          ด้านงานอนามัยของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -
19 มีการจัดแอลกอฮอล์ไปตามห้องเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทุกห้อง รวมท้ังจัดจุด
แอลกอฮอล์ล้างมือท่ัวบริเวณโรงเรียนอีกด้วย มีห้องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นมีอุปกรณ์ 
เครื่องใช้อ านวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลท่ีพร้อมต่อการใช้งาน เช่น เตียง
นอน เครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจ าบ้าน รถเข็นผู้ป่วย เครื่องช่ังน้ าหนัก 
เครื่องวัดความดันโลหิต ฯลฯ 
         มีนักการดูแลรักษาความสะอาด สถานท่ีต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ทุกอาคาร
และทุกช้ันเรียน มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง มี
พนักงานคอยดูแลเกี่ยวกับระบบการก าจัดขยะมูลฝอย และจัดการคัดแยกประเภท
ขยะอย่างถูกวิธี เป็นประจ าทุกวัน ปรับปรุงระบบก าจัดกล่ินของเสีย จากท่อบ าบัด
หลังอาคาร AC 2000 และด าเนินการตรวจน้ าในบ่อบ าบัดเทอมละ 2 ครั้ง มีระบบ
รักษาความปลอดภัยท่ีเข้มงวด โดยมีการจัดครูดูแลเวรช่วงเช้า กลางวัน  และตอน
เย็น มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ผลัดเปล่ียนตลอด 24 ช่ัวโมง และมีมาตรการ
ห้ามผู้ปกครองเข้าโรงเรียน ยกเว้นกรณีท่ีผู้ปกครองมีบัตรผ่านเข้า – ออก ท่ีทาง
โรงเรียนออกให้เท่านั้น 
        ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งพบร่องรอยจาก
รายงานการประชุมของงานอาคารสถานท่ี งานโภชนาการ รายงานการประชุมของ
ฝ่ายบริหารท่ัวไป รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา รายงานสรุปแผนงาน
อาคารสถานท่ี รายงานสรุปแผนงานโภชนาการ รายงานสรุปแผนงานบริหารฝ่าย
บริหารท่ัวไป มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวมของ การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 91.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 

6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

          โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการด าเนินการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
– 2565 ตามเป้าหมายท่ี 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธ
กิจ ข้อท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยก าหนดเป็นเป้าหมายของกระบวนการ 
บริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานท่ี 2   
ข้อ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 94.00      
          โดยมอบหมายให้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนมีการจัดระบบ การจัดหา การพัฒนา และการ 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเครือข่าย Network, Server และ Wi - Fi ของโรงเรียนในด้านต่างๆ  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพ และความต้องการของครูและบุคลากรในโรงเรียน ดังนี้ 
         ด้าน  Hardware, Software, User, Data, Procedure,MA, Information 
Security การเรียนการสอน ปรับโครงสร้างอินเตอร์เน็ต, งานบริการซ่อมบ ารุง มี
การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต มีการปรับปรุงเว็บไซต์และระบบ SWIS ประสาน 
งานด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริการหลังการขายกับบริษัทคู่สัญญา พัฒนา
โปรแกรมท่ีใช้งานท้ังภายในและประสานงานกับบริษัทท่ีพัฒนาโปรแกรมภายนอก 
ด าเนินการบ ารุงรักษา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง (Computer, Server, Printer,Network, Wireless Lan, Swich 
UPS) ให้สามารถใช้งานได้ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
– 19 ท าให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการเพื่อน า 
Microsoft Teams มาใช้ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน มีการ
ติดต้ังจัดท าระบบออนไลน์ อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร จัดท าคู่มือการใช้ 
พร้อมท้ังจัดต้ังกลุ่มทีม support คอยให้ความช่วยเหลือคุณครูเมื่อเกิดปัญหาในการ
ออนไลน์ ซึ่งท าให้การเรียนการสอนของโรงเรียนมีความพร้อม ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก มีการให้บริการ เช่น 
บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/Backup บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารอง 
บริการคอมพิวเตอร์ Notebook  
         มีการจัดหาเทคโนโลยีให้กับครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
น า ipad มาใช้ในการสอน มีการบริการยืมอุปกรณ์ IPAD  Notebook ให้ค าแนะน า
ในการใช้อุปกรณ์ มีการอบรมให้ความรู้การใช้แอพลิเคช่ันต่าง ๆ ท่ีใช้งานกับ ipad 
เช่น I tune u ,Scocative ,poplet ฯลฯ มีการท าคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมในการใช้

รงานของครู มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดกา
และการจัดการเรียนรู้ เช่น การน าแบบฝึกหัดรายวิชาต่าง ๆ ขึ้นหน้าเว็ปไซด์ มีการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในห้องเรียน และให้บริการช่วยเหลือคุณครู
และบุคลากรผู้ใช้งาน เมื่อมีปัญหาจะแจ้งไปท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
แก้ปัญหาเป็นอย่างดีในทันที จัดส่ือและเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการน า ipad มาใช้ในการเรียนและการ
น าเสนอผลงานในมีวิชาต่างๆ การเรียนรู้แอปพิเคช่ันต่างๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน ได้จัดให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ มีห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ และมีการเรียนวิชา STEM เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างหุ่นยนต์ มีการจัดต้ัง 
ชมรมโรบอท รวมท้ังมีการติดต้ังระบบ WIFI ท่ัวท้ังโรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางใน
การศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา ท าให้ผู้รับบริการท้ังครูและบุคลากร ผู้เรียน 
และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการ 
        มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสารสนเทศของ
โรงเรียน ก าหนดผู้รับผิดชอบ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าสารสนเทศ 
ของโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้อง ครอบคลุม สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น

ระบบแก่ ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย และให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่           
ผู้ต้องการใช้ บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน      
น าข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุง
พัฒนางาน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศระหว่างบุคลากร
ภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ผ่าน
กิจกรรม ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
         ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ มีจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ซึ่งพบร่องรอย
จากรายงานการประชุมของงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสารสนเทศ รายงานการประชุมของส านักผู้อ านวยการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา สารสนเทศในระบบ SWIS ปีการศึกษา 4256  
รายงานสรุปแผนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานสรุปแผนงานประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน  มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม ของการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้       
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 97.00 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่า      
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 94.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 
ปฏิบัต ิ บรรจุ ผ่านเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  88.00 150 141 91.04 ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 จัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

✓    143 94.47  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

✓    150 100.00  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ที่มคีวามจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  

✓    133 88.75  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองคค์วามรู้ และ
น าเสนอผลงาน 

✓    129 86.00  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

✓    129 86.00  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

  88.00 150 144 95.67 ยอดเยี่ยม 
 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

✓    148 98.50  

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้ 

✓    148 98.50  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

✓    135 90.00  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   88.00 150 136 90.94 ยอดเยี่ยม 
 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

✓    142 92.75  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

✓    132 88.00  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

  88.00 150 135 90.00 ยอดเยี่ยม 
 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

✓    150 100.00  

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ 
จัดการเรียนรู้ 

✓    136 90.67  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ ปฏิบัต ิ

 

ไม่ 
ปฏิบัต ิ บรรจุ ผ่านเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 
 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน

เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

✓    131 87.33  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

✓    124 82.67  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

  91.00 150 139 92.67 ยอดเยี่ยม 
 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู ้

✓    136 90.67  

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

✓    142 97.67  

              สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                            จ านวนประเด็นพิจารณา 

91.89 ยอดเยี่ยม 
 

 
 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูท้ังหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 

ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
1. จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 
2565 ตามเป้าหมายท่ี 4 ครูมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้าน
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อท่ี 4 พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญใน
การจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 3 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด ในโครงการ ACP Innovative 
Teachers กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนากระบวนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ 
(Best Practices) และกลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices)  และได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานท่ี 3 ข้อ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 88.00 
        โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ ดังนี้ 
        จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของหลั กสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ซึ่ง
หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครูผู้สอน มีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ละหลักสูตรสถานศึกษาของแ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  มีการศึกษาทบทวนหลักสูตรในรายวิชา และ

ระดับช้ันท่ีท าการสอน มีการปรับปรุงพัฒนาให้หลักสูตรเกิดความสมบูรณ์สอดคล้อง
กับผู้เรียนมากท่ีสุด น าไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทจุดเน้นของสถานศึกษาและ
ศักยภาพของผู้เรียน ครูผู้สอน สามารถน าหลักสูตรมาขยายลงสู่แผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนตามตัวชี้วัด พร้อมกับมีการเช่ือมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้  (K) ด้านทักษะ
กระบวนการ (P) สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีการก าหนด
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน 
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
         มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ครูผู้สอนสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท าให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ มีการระบุวิธีการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายวิธีไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และ
จุดประสงค์ มีการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญามากกว่า 3 รูปแบบ เช่น วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม วิธีการ
สอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ วิธีการสอนแบบ 5 E วิธีสอนแบบโครงงาน
(Project Method) วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา (Problem-Solving Method) 
ด้วยวิธี สืบเสาะความรู้  5E วิธีการสอนแบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว 
(JIGSAW) วิธีการสอนแบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด วิธีการสอนแบบ 3P เป็นต้น 
         นอกจากนี้ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ ACP STEP กลวิธี
การสอนท่ีสอดแทรก STEP หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะเหล่านี้
ให้ เกิดกับ ผู้ เรียน  คือ   S=Skills : Creative Problem Solving Skills ,Critical 
Thinking Skills , Collaborative Skills , Communicative Skills , Career and 
Life Skills and Cross-Cultural Skills  T= Technology  E= Ethic : 10  Core 
Values  P= Production, Presentation เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในการเรียนการสอน มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ รวมท้ังยังยังสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลาย คือ คณิตศาสตร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
ส่ือสาร ภาษาจีน กิจกรรมสร้างสรรค์ และ STEM Education เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาในรายวิชาท่ีเหมาะสมกับความสนใจและสภาพท้องถิ่น และตอบสนองจุดเน้น
ของสถานศึกษา และของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้ผู้เรียนมี
โอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยผ่านงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมในห้องศูนย์ 
Discovery Learning Centre ซึ่ งเป็น ศูนย์ ฝึก ทักษะด้านการคิดโดยใช้ทฤษฎี      
พหุปัญญาของ Howard Gardner ซึ่งสามารถค้นหาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        อีกท้ัง ครูมีการจัดกิจกรรมท่ีฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น รู้จักคิด
วิเคราะห์ ออกแบบสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ไขปัญหา ฝึกความคิดระดับสูง รู้จักการ
สร้างผลงาน คิดค้นช้ินงาน สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ให้กับผู้เรียน ครูมีการปรับกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ มีผลงานท่ี
แสดงให้เห็นถึงการอธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเอง เช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ การเรียนชมรม การทดลองวิทยาศาสตร์ งานประดิษฐ์ช้ินงาน การหา
พื้น ท่ีสร้างแบบบ้านท า Model การแต่งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การเขียน
เรียงความ การปฏิบัติช้ินงาน STEM การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ซึ่งแต่ละ 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 กิจกรรมผู้เรียนจะสรุปผลวิธีคิด และแสดงความคิดเห็นของตน การน าเสนอให้เพื่อน

ภายในกลุ่มฟัง การพูดน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยมีการประชุมวางแผนการท างาน
แบ่งหน้าท่ี และแลกเปล่ียนความคิดเห็น พร้อมท้ังน าเสนอความคิด ซักถามพูดคุย
กันภายในกลุ่มของตน เพื่อหาข้อสรุปในการท ารายงานโครงงาน หรือกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมายจากคุณครู  
         ส่งผลให้ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ จากการสรุปตัวช้ีวัด 
แผนงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศ ดังนี้ 
        1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง      
ร้อยละ 94.47 

   2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ร้อยละ 100.00 
   3. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการ

ความช่วยเหลือพิเศษ ร้อยละ 88.75 
   4. ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และ

น าเสนอผลงาน ร้อยละ 86.00 
        5. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน ร้อยละ 86.00 
        และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้       
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 91.04 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 88.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้                               
 

 

2.  ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตาม
เป้าหมายท่ี 4 ครูมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และ
การใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อท่ี 4 พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียน
การสอนด้านนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพสู่
การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีเน้นกระบวนการคิด ในโครงการ ACP Innovative Teachers กลยุทธ์ท่ี 5 
พัฒนากระบวนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices) และ
กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์
ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices)  และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ใน
มาตรฐานท่ี 3 ข้อ 2. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 88.00 
        โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้ส่ือ          

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 

        ครูมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ครูผู้สอนทุก
คนได้รับการอบรมเกี่ยวกับ Microsoft Teams ท่ีจะน ามาใช้ในระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ ครูจึงมีการอบรมพัฒนาในเรื่องการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายมาก
ขึ้น เนื่องจากครูต้องสอนออนไลน์ มีการไลฟ์สด อัดคลิปวีดิทัศน์ขึ้นแขวนในระบบ 
Microsoft Teams นอกจากนี้ มีการใช้ application จาก iPad ในการเรียนการ
สอน เช่น การออกแบบผังมโนภาพในรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สร้าง
ภาพยนตร์ส้ันด้วย App: iMovie จากบทเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ มีการใช้แบบ
การสอนโดยใช้ Bar Model , หนังสือแบบฝึกหัด อุปกรณ์การสอนของจริง เช่น
ธนบัตร เครื่องตวงวัด น าเสนอผลงานด้วย App: Keynote ในวิชาสังคมศึกษา มี
การทบทวนบทเรียนด้วย App:Kahoot ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาไทย รวมทั้งในทุกห้องเรียน มีอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อ 
เนื่อง โดยแต่ละห้องมี Projector และเครื่องเสียง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ  
        มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยง
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น วิชาประวัติศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
เรียนเรื่องท้องถิ่นสาทร,หลักสูตรนักบุญหลุยส์ซึ่งเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
– 6 วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาการงานอาชีพ ได้บรรจุเนื้อหาเรื่องพืชสมุนไพร การ
ประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา และวัสดุใกล้ตัว ทาง
กลุ่มวิชาภาษาไทยได้จัดการเรียนการสอนโดยน าภูมิปัญญาของคณะเซนต์คาเบรียล 
คือ หนังสือดรุณศึกษา ซึ่งแต่งโดยเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์  มาสอนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4 ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้น าหนังสือ Value Educatoin 
เป็นส่ือในการสอนคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดไว้ในหลักสูตร มี
การจัดล าดับเนื้อหาสาระ ความยากง่าย ความซับซ้อน ความต้องการของท้องถิ่น
สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ใฝ่
เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทย 
ห้องเรียนดุริยางค์ ห้องเปียโน ห้องการงานอาชีพ ห้องเรียนการแสดงโขน 
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียน Stem Education 
ศูนย์ Discovery Learning Center ห้องเกียรติยศ ห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และฝึกฝนตามความถนัด ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของวัย และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
         นอกจากนี้ งานหลักสูตรการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากส่ือท่ีหลากหลาย ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์ และได้แสดงผล 
งานต่างๆ ของตนเอง ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายนิเทศให้ 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ความรู้ ร อบ ๆ  บ ริ เวณ ภ าย ใน โรง เรี ยน โดยสามารถสแกน  QR Code ใน

โทรศัพท์มือถือ link เข้าสู่หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อค้นคว้าหาความรู้ได้ทันทีไม่ว่าจะ
อยู่ท่ีใด 
         ส่งผลให้ครู มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จากสรุปรายงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
รายงานของการนิเทศการสอน บันทึกหลังสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ 
จากการสรุปตัวชี้วัดในรายงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศ ดังนี้ 
       1.  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ  98.50 
       2.  ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 98.50 
       3.  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองท่ีหลากหลาย ร้อยละ 
90.00 
         และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีความสามารถในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 95.67 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 88.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้                               
 

 

3.  มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 
 

         โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 
2565 ตามเป้าหมายท่ี 4 ครูมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้าน
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อท่ี 4 พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญใน
การจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 3 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด ในโครงการ ACP Innovative 
Teachers กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ 
(Best Practices) และกลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices)  และได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานท่ี 3 ข้อ 3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 88.00 
         โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และงานระดับช้ัน เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการช้ันเรียนในห้องท่ีตนเองรับผิดชอบ
หรือสอน ซึ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูและผู้เรียน ให้ผู้เรียนรักครู ครู
รักผู้เรียน ผู้เรียนรักผู้เรียน และผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครูผู้สอนทุกคนจะช่วยกันจัดบรรยากาศของห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่ง
การเรียนรู้ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ครูผู้สอน
ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams Teams มีการ
ทักทาย สนทนากับผู้เรียนในระหว่างท่ีออนไลน์ และมีการวางระเบียบและกฎเกณฑ์ 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 ท่ีชัดเจน บอกความคาดหวังของครูให้ผู้เรียนทราบในช่ัวโมงแรกก่อนเริ่มต้นสอน 

และในห้องเรียนมีผู้เรียนท้ังกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนได้เรียนรู้อยู่ใน
ห้องเดียวกัน ดังนั้นในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้ค้นหาศักยภาพของตนตามความถนัดของ     
แต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า กล้าแสดงออกปลูกฝังระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และให้เห็นความส าคัญของแต่ละบุคคล มีการแบ่ง
หน้าท่ีกันรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีความสุข เห็นความส าคัญและ
คุณค่าในตนเอง ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลายหลาก เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน และรักการเรียนรู้   
         นอกจากนี้ ครูผู้สอนสามารถบริหารช้ันเรียนเชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังด้านการแต่งกายท่ีสุภาพ เรียบร้อย ใช้
ค าพูดกับผู้เรียนอย่างมีเหตุผล แสดงออกถึงความรักและเมตตาต่อผู้เรียน ให้ความ
เข้าใจแก่ ผู้เรียนปกครองดูแลอย่างท่ัวถึง อบรมส่ังสอน แก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม ให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ท้ังปัญหาครอบครัว และปัญหากับเพื่อนๆ ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน
และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ครูมีการสังเกต ใส่ใจพฤติกรรม และแก้ปัญหา
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างสร้างสรรค์ ครูจะตักเตือนโดยใช้ค าพูดท่ีส้ันๆ กระชับ 
มีเหตุผลสบตาผู้เรียน และส่ือสารทันทีท่ีผู้เรียนแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ไม่
ต าหนิหรือลงโทษด้วยความรุนแรง ครูมีการอบรมผู้เรียนทุกคนในตอนเช้าหลังเข้า
แถวเคารพธงชาติ เมื่อผู้เรียนท าดี หรือตอบค าถามถูกต้อง ครูมีการเสริมสร้างโดย
การกล่าวชมเชย หรือให้คะแนนบวก มีป้ายแสดงความช่ืนชมยินดีกับผู้เรียนดีเด่น ท่ี
มีน้ าใจคอยช่วยเหลือเพื่อนและครู มีความประพฤติดีติดไว้หน้าห้องเรียน ครูให้ดาว
ผู้เรียนท่ีท างานถูกต้องท้ังหมด ครูช่ืนชมผลงานและให้ก าลังใจผู้เรียน ให้ผู้เรียน
ปรบมือให้เพื่อนท่ีท างานดี เพื่อนท่ีท าความดีความชอบ ให้เพื่อนแสดงความยินดี
ระหว่างกันและกัน การให้รางวัล และอื่นๆ ครูมีการให้ ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ผู้เรียนกับเพื่อนๆ มีการแบ่งปันอาหารท่ีซื้อมาทานด้วยกัน และมีการเล่นท่ี
แสดงออกถึงความสามัคคีปรองดองกัน เช่น การเล่นฟุตบอลในสนามเดียวกัน
หลายๆ กลุ่ม มีการชนกัน กระทบกระท่ังกัน แต่ผู้เรียนก็ไม่ทะเลาะกัน จะขอโทษซึ่ง
กันและกัน ท าให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
         ส่งผลให้ครู มีความสามารถในการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก จากบันทึก
หลังสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สมุดรายงานผล
การเรียนของผู้เรียน รายงานสรุปพฤติกรรมผู้เรียนของระดับช้ัน รายงานสรุปผลการ
นิเทศครูผู้สอน และรายงานสรุปแผนงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการนิเทศ    
ดังนี้ 
         1.  ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก      
ร้อยละ 92.75 
         2.  ผู้สอนมีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ 88.00 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
         และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก            

ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 90.95 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 88.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้                               

 

 

4.  ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 

         โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 
2565 ตามเป้าหมายท่ี 4 ครูมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้าน
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อท่ี 4 พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญใน
การจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 3 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด ในโครงการ ACP Innovative 
Teachers กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ 
(Best Practices) และกลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices)  และได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานท่ี 3 ข้อ 4 มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ซึ่ งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 88.00 
          โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียรู้
ทุกกลุ่มสาระ และงานงานวัดผล เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของตนเอง จัดท าโครงสร้างสัดส่วนคะแนนในแต่ละรายวิชา ตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คู่มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คู่มือ
ประเมินสมรรถนะ เพื่อให้การวัดและการประเมินผลผู้เรียนมีคุณภาพเหมาะสมใน
แต่ละวิชา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาจะก าหนดสัดส่วนคะแนนในแต่ละหน่วย 
และระบุวิธีการวัดผล เครื่องมือท่ีใช้วัด และเกณฑ์การประเมิน มีรายการประเมินท้ัง
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ และด้านสมรรถนะ ครูผู้สอนมีการประเมิน
ผู้เรียนตามใบรายช่ือในแต่ละห้อง เพื่อประเมินการสอบเก็บคะแนน และให้คะแนน
ระหว่างการสอนเป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถตรวจสอบกับเกณฑ์การให้คะแนนได้ 
ท้ังนี้ครูผู้สอนน าหลักฐานการให้คะแนนเก็บส่งให้งานวัดผลตรวจสอบตามเวลาท่ี
ก าหนด และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ครูผู้สอนได้
การจัดเก็บคะแนนจากใบงาน และกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบ Microsoft Teams 
โดยการให้ผู้เรียนท างานจาก Assingment ในระบบออนไลน์ มีการใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละระดับช้ันของผู้เรียน ได้แก่ การถาม – ตอบผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างท า 
กิจกรรม และภายหลังการท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมการ 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 เรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด มีการทดสอบความรู้ ในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ การประเมินจากการปฏิบัติใบงานต่างๆ ประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจ การประเมินจากการปฏิบัติใบงาน ใบกิจกรรม การท าโครงงาน 
การสร้างสรรค์ผลงาน มีการตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน เป็นต้น มีการให้คะแนน
ตามสัดส่วนโครงสร้างคะแนนของรายวิชาได้ถูกต้อง พร้อมท้ังมีเกณฑ์การให้คะแนน
ท่ีสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับภาระงาน 
หรือกิจกรรมท่ีให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินผล
ด้วยการประเมินจากการฟัง พูด อ่าน และเขียน วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนท่ีได้มา
จากการทดลอง การท าโครงงาน การท าช้ินงาน วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนได้มาจาก
การท าใบงาน ช้ินงาน ซึ่งในรายวิชาอื่นๆ ก็จะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชาเพื่อตอบสนองความสามารถของผู้เรียน และทุกรายวิชาท่ีมีคะแนน ซึ่ง
ครูผู้สอนจะต้องก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้ชัดเจนเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ ในส่วน
ของใบงาน ช้ินงาน มีการประเมินโดยผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลท่ีผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และ
แนะน าการปรับปรุง แก้ไข ใบงานหรือช้ินงานนั้น ๆ ให้กับตัวผู้เรียน เช่น ใบงานของ
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และช้ินงานของวิชา
ภาษาจีน มีส่วนให้ ครู ผู้ปกครองผู้เรียนได้ประเมินผลงาน วิชาสังคมศึกษา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการรายงานของผู้เรียนกลุ่ม
อื่น พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน โดยครูได้น าผลการประเมิน มาแจ้งผู้เรียน
ทราบในรูปแบบภาพรวมรายช้ัน และผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออก มี
พัฒนาการในด้านการเรียนท่ีดีขึ้น 
          ส่งผลให้ครู มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน จากการประเมินผลผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน บันทึกหลังสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สมุดรายงานผลการเรียนของผู้เรียน รายงานสรุปผลการนิเทศครูผู้สอน และ
รายงานสรุปแผนงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศ  
        และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม ครูมีความสามารถในการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 
2564 ร้อยละ 91.28   อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ร้อยละ 88.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้                           
 

 

5. มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

        โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 
2565 ตามเป้าหมายท่ี 4 ครูมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้าน
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อท่ี 4 พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญใน
การจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 3 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา  

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด ในโครงการ ACP Innovative 

Teachers กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ 
(Best Practices) และกลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ท่ีดีเลิศ (Best Practices)  และได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานท่ี 3 ข้อ 5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้   
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 91.00 
          โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน และนิเทศ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และงานวัดผล เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน คือ การนิเทศการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพี่อน เพื่อให้ครูศึกษาแนว
ทางการสอนของเพื่อนครู เน้นความเป็นกัลยาณมิตร และนิเทศครูเครือข่าย โดย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานนิเทศ และหัวหน้างานหลักสูตรฯ เพื่อศึกษา
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิธีการสอน มี
การก าหนดตารางนิเทศครูผู้สอนวิชาต่างๆ มีการด าเนินการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรด้วยการนิเทศ การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ และการ
ประชุมร่วมกับครูผู้สอน เพื่อให้ครูใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์  มีการสรุป
ประเมินผลการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง และน าผลการประเมินนิเทศการสอนแจ้ง
ครูเป็นรายบุคคล รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
สถานศึกษา และการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน โดยปีการศึกษา 2564 
มีผลการนิเทศสรุปได้ ดังนี้ การประเมินแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนได้รับการนิเทศครบ 
ร้อยละ 100.00 ท้ังนี้ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ต้ังแต่การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเขียนแผนการสอนได้เป็นอย่างดีครบทุกหัวข้อ มีการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดอย่างเต็มศักยภาพ ใช้ส่ือการ
เรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา ท้ังส่ือเทคโนโลยี ส่ือจ าลอง ส่ือของจริง มีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ครูมีวิธีการ
ประเมินผลท่ีหลากหลายระหว่างท าการสอน และประเมินผลหลังสอน ซึ่งผลการ
นิเทศจะน าไปศึกษาจุดเด่น จุดด้อย จุดท่ีควรปรับปรุง แจ้งครูเป็นรายบุคคล และ
น าเสนอสรุปในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน เป็น
ระยะ ๆ เพื่อน าผลมาพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
        นอกจากนี้ ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดท าวิจัยช้ันเรียน ปีละ 1 เรื่อง 

เทคนิควิธีการสอน และรูปแบบ โดยส่วนใหญ่ครูจะท างานวิจัยประเภทส่ือการสอน
การเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม ชุดกิจกรรม ชุดแบบฝึกทักษะ เป็นต้น ส่วนบุคลากร      
จะท าวิจัยเกี่ยวกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้หัวหน้างานและคณะกรรมการ
งานวิจัยตรวจ จัยไปปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนและมีการน าผลงานวิ

บจะมีการบันทึกการใช้ผลงานวิจัยไว้ใน  ันทึกหลังสอนของแผนการจัดการเรียนรู้  
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ตัวบ่งชี้ จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการด าเนินการ ระดับคุณภาพ 
 นอกจากนี้ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ งานวิจัยระหว่างเพื่อนครู

ในท่ีประชุมกลุ่มสาระฯ ประชุมฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนความคืดเห็นใน
ด้านงานวิจัย และรับฟังความคิดเห็น ค าแนะน าและ/หรือ ค าติชมจากเพื่อนครู
ด้วยกัน หรือน าเสนอทางส่ืออินเทอร์เน็ต  
         นอกจากนี้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กร ท่ีเกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน โดยงานทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมให้
ครูทุกคนได้รับการพัฒนา และน าผลมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยมี
หลักฐานบันทึกส่งไว้ท่ีส านักผู้อ านวยการ อีกท้ังครูได้แบ่งปันประสบการณ์อย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการประชุมกลุ่มสาระฯ ท่ีประชุมครูรวมฯลฯ อาทิ  สอนการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ และมีการเชิญผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเสริมด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ
ในเรื่องของความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในประเทศ และ 

ต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน มีการเผยแพร่ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง         
          ส่งผลให้ครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จากการบันทึกหลังสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การตรวจประเมินงานวิจัย รายงานสรุปแผนงานวิจัย 
รายงานสรุปแผนงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศ  
          และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564     
ร้อยละ 92.38 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 90.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้            
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      สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
   แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ดีเลิศ 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
9. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
10. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
    สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
     คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
    การเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ 
    ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัด    
    การเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

                                 สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ในการจัดการ การท างานหรือ
งานอาชีพ  มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพท่ีตนเองสนใจ สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจได้ 
รวมทั้งมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 3. ผู้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย 
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี รู้จักแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่นและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. มีการจัดหาเทคโนโลยีให้กับครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน พร้อมท้ังให้บริการและติดตามผลการใช้
บริการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ครูผู้สอนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากส่ือท่ีหลากหลายในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
คุณภาพของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมให้มากขึ้น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             - 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. ครูควรมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
5.  แนวทางการพัฒนา 
     5.1  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมให้มากขึ้น โดยครูผู้สอนควรมี
การแนะน าเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น พร้อมท้ังสอนผู้เรียนให้รู้จักน าส่ือต่างๆ มาใช้อย่างถูกต้อง
และมีคุณธรรม 
     5.2  ครูควรมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลให้มากขึ้น พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
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6.  ความต้องการช่วยเหลือ 
           - 
 

7.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมส าหรับการแข่งขันระดับ
สากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมดของปริมาณผลงานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับ
รางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่
ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)    

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. สถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
หุ่นยนต์ จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

  

 

 

2. ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ รายการ Hong Kong International 
Mathematical Olympiad Final 2020  (HKIMO) 

   

3. ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
คณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ  Mathematical Olympiad 
Final 2019-2020 (TIMO)      

   

4. ผู้เรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นท่ีท าช่ือเสียงให้ 
แก่ประเทศชาติด้านวิชาการ จากนายกรัฐมนตรี ประจ า     
ปีการศึกษา 2563 

   

5. ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง จากการสอบแข่งขันทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ(รอบสองระดับประเทศ)  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประจ าปี 2563 

   

6. ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง จากการสอบแข่งขันทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ(รอบสองระดับประเทศ)  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประจ าปี 2563 

   

7.  ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งท่ี 1 รายการ Hand Generator 
Worm Robot Short Distance Run Competition 
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

 ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ประจ าปีการศึกษา 
2563 

   

8.  ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งท่ี 1 รายการ Hand 
Generator Bouncing Robot Short Distance Run 
Competition ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ประจ าปีการศึกษา 2563 

   

9.  ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน
พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งท่ี 1 รายการ  
Transporter  ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

   

10.  ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
แข่งขันพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งท่ี 1 
รายการ Hand Generator Robot Fish Short Distance 
Swimming (Vertical style) Competition ณ โรงเรียน
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

  
 

11.  ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
แข่งขันพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งท่ี 
1 รายการ   Hand Generator Robot Fish Short 
Distance Swimming (Horizontal style) 
Competition  ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

  
 

12.  ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน
รายการ International Chefs Day 2020 บริษัท เนสท์เล่ 
จ ากัด 

   

13.  ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
รายการ โครงการ Workshop นักดนตรี สู่มืออาชีพ ครั้งท่ี 3 
และการแข่งขันดนตรี คณะมนุษยศาสาตร์และสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ 

   

14.  ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล popular 
จากการแข่งขันรายการ  Festive Music Competition 
(Christmas Song) (แข่งขันแบบออนไลน์ ส่งคลิบเข้าร่วม
ประกวด) โครงการ Workshop นักดนตรี สู่มืออาชีพ ครั้งท่ี 
3 และการแข่งขันดนตรี คณะมนุษยศาสาตร์และสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ 
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
           การจัดหลักสูตร STEM Education ท่ีเน้นโครงสร้างเนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเป็นจัดการเรียน
แบบบูรณาการท่ีสมบูรณ์แบบระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะ คณิตศาสตร์ และบูรณาการกับภาษาอังกฤษ 
ด้วยเนื่องจากช้ินส่วน ส่ือต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด ตามเป้าหมายท่ี 2 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตาม
ศักยภาพแห่งตน พันธกิจข้อท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน และตาม
เป้าหมายท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อท่ี 
3 พัฒนาทักษะผู้รียนตามศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และกลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ 
ช้ินงาน โครงงาน นวัตกรรม ในโครงการ ACP SMART BOYS โดยจัดให้มีการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 1 คาบ ผู้เรียน
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อเลโก้ ส่วนผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้เรียนรู้
การออกแบบเกม เพื่อการประหยัดพลังงานโดยใช้โปรแกรม Scratch และวิธีคิดด้วยตนเอง ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 คิดสร้างสรรค์ผลงานโดยการสร้างส่ิงประดิษฐ์ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้การใช้โปรแกรม
ต่างๆ อาทิ MS Word, MS  Excel, MS Power Point และการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างหุ่นยนต์ ผู้เรียนได้
เรียนรู้การน าเสนองานตามรูปแบบหรือกระบวนการด้วยวิธีการพูดหรือแก้ปัญหาด้วยตนเองหน้าช้ันเรียน จากการ
ซักถาม - ตอบกับคุณครูผู้สอน มีกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ร่วมกันในวิชา STEM และวิชาคอมพิวเตอร์ 
มีการท างานเป็นกลุ่มเรื่อง pencil case ในการสร้างมุม นอกจากนี้ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6 มีเรียน
กิจกรรมชมรมเกี่ยวกับ Robot โดยระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 5 เรียนกิจกรรม Use the sensor, Stan Fan, 
Advantage of Gear and Gears etc ระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  6 เรียนกิจกรรม  Sweeper, Fishing Rod, 
Freewheeling, The hammer, Letter Balance etc จนพัฒนาไปถึงขั้นเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ และด้าน
กิจกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลายท้ังในระดับประเทศ ท าให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -
19 ท าให้ในปีการศึกษา 2563 - 2564 ไม่มกีารแข่งขัน 
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8.  สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม    
     8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ. ( 3 มาตรฐาน )  
 

 

มาตรฐาน  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 
ร้อยละ คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 93.70 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดีเลิศ 92.23 ยอดเยี่ยม 
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  77.00 92.19 ยอดเย่ียม 
    2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
        ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

91.00 91.32 ยอดเย่ียม 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 86.00 91.00 ยอดเย่ียม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 86.00 86.00 ดีเลิศ 
    5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.00 95.37 ยอดเย่ียม 
    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 89.00 97.48 ยอดเย่ียม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 95.17 ยอดเยี่ยม 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  83.00 98.51 ยอดเย่ียม 
    2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  83.00 94.13 ยอดเย่ียม 
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 91.00 97.33 ยอดเย่ียม 
    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ จิตสังคม 86.00 90.71 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 93.82 ยอดเยี่ยม 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 92.00 95.00 ยอดเย่ียม 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 94.00 91.75 ยอดเย่ียม 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ             
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

86.00 94.50 ยอดเย่ียม 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 91.00 93.67 ยอดเย่ียม 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 91.00 91.00 ยอดเย่ียม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 94.00 97.00 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 91.89 ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 88.00 91.04 ยอดเย่ียม 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 88.00 95.67 ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 88.00 90.38 ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 88.00 90.00 ยอดเย่ียม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 91.00 92.38 ยอดเย่ียม 

สรุปเฉลี่ยรวม 3 มาตรฐาน 93.14 ยอดเยี่ยม 
ผลรวมของผลประเมินในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 93.14 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
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     8.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ( 15 มาตรฐาน )  
 

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 
ร้อยละ คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 86.00 100.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 85.00 81.41 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ   
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

86.00 95.05 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 87.00 89.00 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น 87.00 89.00 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
และสร้างผลงานตามจินตนาการ 

85.00 92.50 ยอดเย่ียม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1 91.16 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  83.00 100.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 85.00 100.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 90.00 91.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 83.00 83.00 ดีเลิศ 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 93.50 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

77.00 97.50 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 77.00 86.50 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 88.00 88.00 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 86.00 86.00 ดีเลิศ 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3 89.50 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามของ
ตนเอง                 

91.00 92.19 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน 91.00 95.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 91.00 91.25 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 91.00 91.50 ยอดเย่ียม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4 92.49 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์      84.00 95.37 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 86.00 100.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 86.00 92.47 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที ่5.4 การทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 84.00 - - 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 5 95.95 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 86.00 86.00 ดีเลิศ 
ตัวบง่ชี้ที่ 6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 86.00 100.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 86.00 90.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที ่6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 89.00 94.96 ยอดเย่ียม 

                                               ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6 92.74 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 
ร้อยละ คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ    
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

88.00 95.00 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ 
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

87.00 87.00 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 

87.00 90.50 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 
ท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

88.00 98.50 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย                 

88.00 90.50 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

88.00 88.00 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและ 
ใช้ผลในการปรับปรุงการสอน 

91.00 100.00 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 90.00 92.99 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  91.00 95.00 ยอดเย่ียม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 7 93.05 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 93.00 95.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

93.00 95.00 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ                  

92.00 95.00 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 92.00 92.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 75.00 67.76 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

87.00 100.00 ยอดเย่ียม 

                                                                            ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 8 90.79 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที ่9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบก าหนด 86.00 88.50 ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

86.00 88.50 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 85.00 85.00 ดีเลิศ 
                                                                           ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 9 87.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 87.00 97.25 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่ งชี้ที่  10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

87.00 98.50 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
และความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

87.00 98.00 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
ความรู้ได้ด้วย ตนเอง                   

86.00 86.00 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 
ร้อยละ คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน
อย่างสม่ าเสมอ                   

91.00 92.00 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน                    94.00 74.00 ยอดเย่ียม 
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 10 90.96 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน                    

90.00 98.00 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 83.00 90.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

94.00 99.00 ยอดเย่ียม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 11 95.67 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง                 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  93.00 95.00 ยอดเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ ง
คุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

93.00 85.00 ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา                   

94.00 94.00 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา                   

94.00 70.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

93.00 70.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 93.00 94.00 ยอดเย่ียม 
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 12 84.67 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                       
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้เก่ียวข้อง 

85.00 100.00 ยอดเย่ียม 

ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

92.00 97.00 ยอดเย่ียม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 13   98.50 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น                     
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

94.00 70.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

94.00 70.00 ดี 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 14 70.00 ดี 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                    คุณภาพสูงข้ึน    
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา                    

94.00 70.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 94.00 70.00 ดี 
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***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 15 70.00 ดี 
สรุปเฉลี่ยรวม 15 มาตรฐาน 82.69 ดีเลิศ 

ผลรวมของผลประเมินในภาพรวมทั้ง 15 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ   82.69  มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 
 
 

     5.3  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ ( 4 มาตรฐาน )  
 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 

ร้อยละ คุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
1.1 ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม 83.00 100.00 ยอดเย่ียม 
1.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ 83.00 100.00 ยอดเย่ียม 

1.3 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 83.00 91.03 ยอดเย่ียม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1 97.01 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ 

2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 86.00 88.25 ดีเลิศ 
2.2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร 90.00 91.62 ยอดเย่ียม 

2.3 ผู้เรียน รู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่าย
ทางสังคม   

86.00 88.00 ดีเลิศ 

2.4 ผู้เรียน สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 83.00 83.50 ดีเลิศ 

2.5 ผู้เรียนสามารถเชื่อมประสานการท างานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ จน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

86.00 88.25 ดีเลิศ 

2.6 ผู้เรียนพัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และการ   
มีส่วนร่วมในการกระท าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

83.00 46.67 ก าลัง 
พัฒนา 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 81.04 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 
3.1 บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 91.00 97.50 ยอดเย่ียม 
3.2 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 88.00 89.50 ดีเลิศ 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3 93.50 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4  คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 
4.1 โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 92.00 95.00 ยอดเย่ียม 

4.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 87.00 98.75 ยอดเย่ียม 
4.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ 81.00 81.00 ดีเลิศ 
4.4 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมตามการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต 91.00 100.00 ยอดเย่ียม 
4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต 

86.00 100.00 ยอดเย่ียม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4 94.95 ยอดเยี่ยม 
สรุปเฉลี่ยรวม 4 มาตรฐาน 91.63 ยอดเยี่ยม 

ผลรวมของผลประเมินในภาพรวมทั้ง 4 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 91.63 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
เกณฑ์การประเมินผลระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา = ร้อยละ 00.00 – 49.99      ปานกลาง = ร้อยละ 50.00 – 59.99  
            ดี = ร้อยละ 60.00 – 74.99      ดีเลิศ = ร้อยละ 75.00 – 89.99  ยอดเยี่ยม = ร้อยละ 90.00 – 100 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียน เรื่อง  
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และ 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ประกาศที่ 7 /2564 

  เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ( 3 มาตรฐาน ) 
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 

 
            เพ่ือให้การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานนโยบายและแผน      
จึงขอก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดีเลิศ 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  77.00 
 

ระดับชั้น 
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

การคิดค านวณ 
รวมเฉลี่ย 

แต่ละระดับชั้น ไทย ต่างประเทศ ไทย  ต่างประเทศ ไทย  ต่างประเทศ 

ป.1 81 81 81 81 76 73 76 78.13 

ป.2 81 81 81 81 76 73 76 78.13 

ป.3 81 81 81 81 76 73 76 78.13 

ป.4 81 73 81 73 76 73 75 75.88 

ป.5 81 73 81 73 76 73 75 75.88 

ป.6 81 73 81 73 76 73 75 75.88 

เฉลี่ย 81 77 81 77 76 73 75 77.00 

รวมเฉลี่ย 79.00 79.00 74.50 75.50 77.00 

  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
      และแก้ปัญหา 

91.00 

  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 86.00 

  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 86.00 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 
           2) ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

80.00 

  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 89.00 
  



 

 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  83.00 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  83.00 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 91.00 

  4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ จิตสังคม 8600 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 92.00 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 94.00 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย       

86.00 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 91.00 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 91.00 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 94.00 
   มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ 88.00 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 88.00 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 88.00 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 88.00 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 91.00 
 
 
        จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                                                            
                                                                                                                                                              
                                                                             ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม 2564 
  
 
                                                                               (ภราดา ดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์) 
                                                                                          ผู้อ านวยการ 
 
 
 



 
 
 
 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ประกาศที่  8 /2564 

  เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี มาตรฐานการศึกษา 
ของโรงเรียน (15 มาตรฐาน) 

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564     
 

            เพ่ือให้การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานนโยบายและแผน      
จึงขอก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม          
ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 85.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 87.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น 87.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ และ
สร้างผลงานตามจินตนาการ 

85.00 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  83.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืน และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 85.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 90.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 83.00 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และ       
สื่อต่างๆ รอบตัว 

77.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 77.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 88.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 86.00 



 
 
 
 
 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามของ
ตนเอง                 

91.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน 91.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 91.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 91.00 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์      80.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 80.00 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 89.00 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

88.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

87.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

87.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

88.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย                 

88.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

88.00 



 
 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับปรุงการสอน 

91.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 90.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  91.00 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 93.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

93.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ                  

92.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 92.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 75.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

87.00 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 85.00 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 87.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ 

87.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถและ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

87.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วย ตนเอง                   

86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ                   

91.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน                    94.00 
 



 
 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน                    

90.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 83.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

94.00 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง                       

 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  93.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

93.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา                   

94.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา                   

94.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

93.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 93.00 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง   
การเรียนรู้                       

 

ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

85.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา     
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

92.00 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น                     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

94.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

94.00 

 



 
 
 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น    

 

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา                    

94.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 94.00 
. 
 
 
 

            จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     
                                                                               ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม 2564 
  
 
                                                                               (ภราดา ดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์) 
                                                                                          ผู้อ านวยการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ประกาศที่  9 /2564 

  เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี มาตรฐานการศึกษา 
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 
     โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 

 
            เพ่ือให้การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานนโยบายและแผน      
จึงขอก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง    
ประเทศไทย ฉบับปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม 83.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ 83.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 83.00 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณ ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร 90.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสารรวมทั้งเทคโนโลยี และ
เครือข่ายสังคม 

86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 83.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้เรียนสามารถเชื่อมประสานการท างานร่วมกันของบุคคล และ/หรือหน่วยงานต่างๆ 
จนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

86.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผู้เรียนพัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต และ 
การมีส่วนร่วมในการกระท าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

83.00 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 
ที่ตนนับถือ 

91.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ผู้เรียน 

88.00 

  



 

 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

92.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 87.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ 81.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 โรงเรียนส่งเสรมิและจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามแนว 
นักบุญมงฟอร์ต 

91.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 

86.00 

        
 
             จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
                                                            
                                                                             ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม 2564 
  
 
 
                                                                               (ภราดา ดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์) 
                                                                                          ผู้อ านวยการ 
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โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ค ำสั่งที่  8 /2564  

เรื่อง  กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จึงได้ด าเนินการตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ทั้ง 7 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย  
                      1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกาศค่าเป้าหมาย 
                      2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                      3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                      4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                      5. การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                      6. การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา  
                      7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
        ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้  
 
1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ 
2. มิสอมรมาลย์ วิพุธานุพงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน 
3.       มาสเตอร์พรศักดิ์  ขาวพรหม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. มิสปิยะนุช ยุตยาจาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
5. มาสเตอร์รุจ คเนจร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
6. มาสเตอร์อดิศักดิ์ ศรีวรกุล หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
7. มิสชนากานต์ ศรีชมภู เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 



P a g e  | 2 
 

 
2.  คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน ประกอบด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. มิสรักชนก วิจิตรลัญจกร ประธานคณะกรรมการ 
3. มิสปิยะนุช ยุตยาจาร กรรมการ 
4.  มาสเตอร์อดิศักดิ์ ศรีวรกุล กรรมการ 
5. มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ กรรมการ 
6. มิสวราภรณ์ ทับทิม กรรมการ 
7. มิสลัดดา เฉยยั่งยืน กรรมการ 
8. มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก กรรมการ 
9. มิสจรรยา ส าเร็จเฟื่องฟู กรรมการ 
10. มิสรุจี ขาวพรหม กรรมการ 
11. มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ กรรมการ 
12. มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ กรรมการ 
13. มิสประภัสสร บางอ้น กรรมการ 
14. มิสวันดี จูเปี่ยม กรรมการ 
15. มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล กรรมการ 
16. มิสนิภา ผินกลับ กรรมการ 
17. มิสสุธีรา จตุราวิชานันท์ กรรมการ 
18. มิสกาญจนา ครุฑทอง กรรมการ 
19. มิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์ กรรมการ 
20. มิสไพจิต ขจรศรี กรรมการ 
21. มิสชนัญญา รัตนนิตย์ กรรมการ 
22. มิสชุลีพร ดัดงาม กรรมการ 
23. มิสขนิษฐา สุคตะ กรรมการ 
24. มิสสมบัติ กุลบุญเรืองรัตน์ กรรมการ 
25. มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์ กรรมการ 
26. มิสสุกัญญา         ศุขวิทย์ กรรมการ 
27. มิสธิติยา ใจชื่น กรรมการ 
28. มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว กรรมการ 
29. มาสเตอร์วิชัย เสถียรวัชร กรรมการ 
30. มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์ กรรมการ 
31. มิสดวงเนตร เวทยานนท์ กรรมการ 
32. มิสสุดาพร อุมาภิรมย์ กรรมการ 
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มีหน้ำที ่  1. วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ครบตามกฎกระทรวงฯ ทั้ง 7 ข้อ  
  2. ประชุมเพ่ือด าเนินการก ากับ ติดตาม และสรุปผลความก้าวหน้าตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกเดือน       
  3. ประสานในการส่งเสริม ก ากับ ติดตามให้คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียน ฉบับนี้ ด าเนินการให้ครบถ้วนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในทั้ง 7 ข้อ และเป็นระบบครบวงจร PDCA 

  4. น าเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการในการพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อมูลผลการประเมินแต่ละมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในฝ่ายของตนเอง และเสนอแนะหรือแก้ไข 
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ของแต่ละมาตรฐานการศึกษา  

  5. แก้ไข / น าเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาเพ่ืออนุมัติใน
การประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ก่อนน ารายงานผลการประเมินตนเองเผยเเพร่แก่ ผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงานต้นสังกัด บุคลากรในโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ในช่องทางต่าง ๆ ของ โรงเรียนเพ่ือน าผล
ไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 
3.  คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 
    มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพฐ. (ระดับประถมศึกษำ) ประกอบด้วย 
    มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
    ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1.) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

33. มิสเรวดี วัฒนรุ่ง กรรมการ 
34. มิสพนัสนันท์ แจ่มมี กรรมการ 
35. มิสอินทร์ละออง เจริญผล กรรมการ 
36. มิสนภาพร ทิวารักษ์ กรรมการ 
37. มิสรัชดาวัลย ์ ศรีวรกุล กรรมการ 
38. มาสเตอร์ไพรัช คงกิจมั่น กรรมการ 
39. มิสชนากานต์ ศรีชมภู กรรมการ 
40. มิสจุฑามาส รัตนอุดม กรรมการ 
41 มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี กรรมการ/ เลขานุการงานประกันคุณภาพภายใน 

หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย  - มิสลัดดา    เฉยยั่งยืน                     
 กลุ่มสาระต่างประเทศ - มิสรุจี    ขาวพรหม / มิสนิภา   ผินกลับ 
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  - มิสประภัสสร   บางอ้น 
ร่วม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี    จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
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        2.) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
              
 
       
 
 
 
        3.) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
              
 
 
 
 
        4.) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

   
        5.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
              
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

หลัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี    จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  - มิสประภัสสร   บางอ้น 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
ร่วม กลุ่มสาระภาษาไทย  - มิสลัดดา    เฉยยั่งยืน                     
 กลุ่มสาระต่างประเทศ  - มิสรุจี    ขาวพรหม /  มิสนภิา   ผินกลับ 

หลัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี    จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  - มิสประภัสสร   บางอ้น 
 กลุ่มสาระการงาน (คอม)  - มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล            
ร่วม กลุ่มสาระศิลปะ  - มิสอัญชลี      วงศ์ชัยสุริยะ 

หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย  - มิสลัดดา    เฉยยั่งยืน                     
 กลุ่มสาระต่างประเทศ  - มิสรุจี    ขาวพรหม /  มิสนภิา   ผินกลับ 
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี    จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระการงาน (คอม)  - มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล            
ร่วม กลุ่มสาระสังคมศึกษา  - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 

หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย  - มิสลัดดา    เฉยยั่งยืน                     
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - มิสประภัสสร   บางอ้น 
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี    จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
 กลุ่มสาระต่างประเทศ - มิสรุจี    ขาวพรหม /  มิสนภิา   ผินกลับ 
 กลุ่มสาระสุขศึกษา - มาสเตอรช์ูเกียรติ   ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 
 กลุ่มสาระการงาน - มิสศิริรัตน์    เดชอัศวกุล  / มิสจรรยา พลเสน      
 กลุ่มสาระศิลปะ - มิสอัญชลี     วงศ์ชัยสุริยะ 
ร่วม งานวัดผล  - มิสชุลีพร    ดัดงาม  /  มิสจุฑามาส    รัตนอุดม 
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        6.) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  

 

         2.) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 
 
 
 

หลัก งานแนะแนว  - มิสชนัญญา     รัตนนิตย ์
 กลุ่มสาระการงาน - มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล  /  มิสจรรยา พลเสน    
ร่วม ระดับชั้น ป.1  - มิสกฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์       
 ระดับชั้น ป.2 - มิสสุกัญญา     ศุขวิทย์ 
 ระดับชั้น ป.3 - มิสธิติยา    ใจชื่น 
 ระดับชั้น ป.4 - มาสเตอร์มีศักดิ์      พิมพ์แก้ว      
 ระดับชั้น ป.5 - มาสเตอรว์ิชัย    เสถียรวัชร  
 ระดับชั้น ป.6 - มิสธณิกานต์     กิตติเจริญพจน์             

หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย  - มิสลัดดา    เฉยยั่งยืน                     
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - มิสประภัสสร   บางอ้น 
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี    จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
 กลุ่มสาระต่างประเทศ - มิสรุจี    ขาวพรหม /  มิสนภิา   ผินกลับ 
 กลุ่มสาระสุขศึกษา - มาสเตอรช์ูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 
 กลุ่มสาระการงาน - มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล  /  มิสจรรยา พลเสน    
 กลุ่มสาระศิลปะ - มิสอัญชลี      วงศ์ชัยสุริยะ 
 ระดับชั้น ป.1  - มิสกฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์       
 ระดับชั้น ป.2 - มิสสุกัญญา     ศุขวิทย์ 
 ระดับชั้น ป.3 - มิสธิติยา    ใจชื่น 
 ระดับชั้น ป.4 - มาสเตอร์มีศักดิ์      พิมพ์แก้ว      
 ระดับชั้น ป.5 - มาสเตอรว์ิชัย    เสถียรวัชร  
 ระดับชั้น ป.6 - มิสธณิกานต์     กิตติเจริญพจน์             
ร่วม งานวัดผล  - มิสชุลีพร    ดัดงาม  /  มิสจุฑามาส    รัตนอุดม 

หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย  - มิสลัดดา    เฉยยั่งยืน                     
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
ร่วม งานหลักสูตร  - มิสบุญตา  สหวงศ์เจริญ 
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - มิสกาญจนา  ครุฑทอง 
 กลุ่มสาระการงาน (คอม)  - มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล   
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        3.) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
             
 
 

 
 
 

        4.) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลัก กลุ่มสาระสังคมศึกษา  - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
 กลุ่มสาระต่างประเทศ - มิสรุจี    ขาวพรหม /  มิสนภิา   ผินกลับ 
 กลุ่มสาระสุขศึกษา - มาสเตอรช์ูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 
ร่วม งานลูกเสือ  - มาสเตอร์ก าพล    ศรีขจรจิต 
 งานกิจกรรม  - มาสเตอร์บัญชา    บุญเจริญ 

หลัก กลุ่มสาระสุขศึกษา - มาสเตอรช์ูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
 กลุ่มสาระศิลปะ - มิสอัญชลี      วงศ์ชัยสุริยะ 
 งานแนะแนว - มิสชนัญญา     รัตนนิตย ์
 งานการแสดง - มิสสุธีรา    จตุราวิชานันท์ 
 ระดับชั้น ป.1  - มิสกฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์       
 ระดับชั้น ป.2 - มิสสุกัญญา     ศุขวิทย์ 
 ระดับชั้น ป.3 - มิสธิติยา    ใจชื่น 
 ระดับชั้น ป.4 - มาสเตอร์มีศักดิ์    พิมพ์แก้ว      
 ระดับชั้น ป.5 - มาสเตอรว์ิชัย    เสถียรวัชร  
 ระดับชั้น ป.6 - มิสธณิกานต์     กิตติเจริญพจน์             
ร่วม งานอนามัย  - มิสเยาวลักษณ์    ชัยพรพิสุทธิ์ 

หลัก งานนโยบายและแผน        – มิส  มิสชนากานต์    ศรีชมภู 
 คณะกรรมการงานนโยบายและแผน 
      1. มิสดวงเนตร      เวทยานนท์  2. มิสณิชนันทน์    นาคสวัสดิ์ 
 3. มิสสุภานันท์     ปาเทพ  4. มิสนิศารัตน์     คงสวัสดิ์ 
      5.  มิสนภาพร      ทิวารกัษ์  
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  ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
             
 
 
 
 
 

 
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลัก งานประกันคุณภาพ  - มิสรักชนก      วิจิตรลัญจกร 
 งานนโยบายและแผน  - มิสชนากานต์   ศรีชมภู 
 งานทรัพยากรมนุษย์  - มิสวัชรินทร์     รัตตะมณี 
 งานแนะแนว  - มิสชนัญญา     รัตนนิตย ์
 งานระดับชั้น  - มาสเตอร์มีศักดิ์   พิมพ์แก้ว 
 งานวิจัย  - มิสนิศารัตน์    คงสวัสดิ์ 
ร่วม บริหารฝ่ายธุรการ – การเงิน  - มิสอมรมาลย์  วิพุธานุพงษ์ /  มิสดวงเนตร   เวทยานนท์ 
 บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป  - มาสเตอร์พรศักดิ์    ขาวพรหม 
 บริหารฝ่ายผู้อ านวยการ  - ภราดา ดร.ทักษบุตร   ไกรประสิทธิ์ / มิสวัชรินทร์   รัตตะมณี 
 บริหารฝ่ายวิชาการ  - มิสปิยะนุช     ยุตยาจาร 
 บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  - มาสเตอร์รุจ   คเนจร ณ อยุธยา  / มาสเตอร์มีศักดิ์   พิมพ์แก้ว 
 บริหารฝ่าย EP  - มาสเตอร์อดิศักดิ์    ศรีวรกุล / มิสรัชดาวัลย์   ศรีวรกุล  

หลัก บริหารฝ่ายวิชาการ  - มิสปิยะนุช     ยุตยาจาร 
 บริหารฝ่าย EP - มาสเตอร์อดิศักดิ์    ศรีวรกุล / มิสรัชดาวัลย์   ศรีวรกุล 
 งานหลักสูตร และ EP                                                      - มิสบุญตา   สหวงศ์เจริญ  / มิสรัชดาวัลย์   ศรีวรกุล   
ร่วม งานลูกเสือ  - มาสเตอร์ก าพล    ศรีขจรจิต 
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - มิสกาญจนา   ครุฑทอง 

หลัก งานทรัพยากรมนุษย์  - มิสวัชรินทร์     รัตตะมณี 
 งานนโยบายและแผน  - มิสชนากานต์   ศรีชมภู 
 งานประกันคุณภาพ  - มิสรักชนก      วิจิตรลัญจกร 
ร่วม บริหารฝ่ายทุกฝ่าย (ตัวแทนสารสนเทศของแต่ละฝ่าย) 
 บริหารฝ่ายธุรการ – การเงิน - มิสดวงเนตร   เวทยานนท์ 
 บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป - ม.นนทวุฒิ     กิตติวโยธิน 
 บริหารฝ่ายผู้อ านวยการ - มิสสุภานันท์    ปาเทพ 
 บริหารฝ่ายวิชาการ - มิสฌลณัญ     ธราพร 
 บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน - มิสณิชนันทน์    นาคสวัสดิ์ 
 บริหารฝ่าย EP - มิสนภาพร     ทิวารักษ์ 
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  ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  
 

 

 

 

 

 

 

 
  มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
  ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลัก งานอาคารสถานที่  - ม.นนทวุฒิ     กิตติวโยธิน 
 งานห้องสมุด - มิสขนิษฐา   สุคตะ  / มิสสมบัติ   กุลบุญเรืองรัตน์ 
ร่วม บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป  - มาสเตอร์พรศักดิ์    ขาวพรหม 
 บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน - มาสเตอร์รุจ   คเนจร ณ อยุธยา  / มาสเตอร์มีศักดิ์   พิมพ์แก้ว 
 งานหลักสูตร  - มิสบุญตา   สหวงศ์เจริญ  /  มิสรัชดาวัลย์   ศรีวรกุล   
 ระดับชั้น ป.1  - มิสกฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์       
 ระดับชั้น ป.2 - มิสสุกัญญา     ศุขวิทย์ 
 ระดับชั้น ป.3 - มิสธิติยา    ใจชื่น 
 ระดับชั้น ป.4 - มาสเตอร์มีศักดิ์      พิมพ์แก้ว      
 ระดับชั้น ป.5 - มาสเตอรว์ิชัย    เสถียรวัชร 
 ระดับชั้น ป.6 - มิสธณิกานต์     กิตติเจริญพจน์             

หลัก งานเทคโนโลยี                             - ม.วิภาคย์   ทวีศักดิ์พจน์  / มิสชนากานต์    ศรีชมภู / 
  มิสรักชนก    วิจิตรลัญจกร 

ร่วม งานจัดซื้อ - มิสอ าไพพร   สุวรรณกาญจน์  /  ม.สุทธิวัจน ์   นิ่มกาญจนา 
 ตัวแทนสารสนเทศของแต่ละฝ่าย 
     1. ม.นนทวุฒิ     กิตติวโยธิน  2. มิสดวงเนตร   เวทยานนท์ 
     3. มิสสภุานันท์    ปาเทพ  4  มิสฌลณัญ     ธราพร 
     5. มิสณิชนันทน์    นาคสวัสดิ์  6. มิสนภาพร     ทิวารักษ์ 

หลัก งานหลักสูตร  - มิสบุญตา   สหวงศ์เจริญ /  มิสรัชดาวัลย์   ศรีวรกุล   
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี   จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  - มิสประภัสสร   บางอ้น 
 กลุ่มสาระการงาน - มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล  /  มิสจรรยา   พลเสน      
 กลุ่มสาระสุขศึกษา - มาสเตอรช์ูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 
 กลุ่มสาระศิลปะ - มิสอัญชลี      วงศ์ชัยสุริยะ 
ร่วม งานนิเทศ  - มิสกาญจนา   ครุฑทอง 
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  ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี   จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระการงาน - มิสศิริรัตน์    เดชอัศวกุล  /  มิสจรรยา   พลเสน      
 กลุ่มสาระศิลปะ  - มิสอัญชลี     วงศ์ชัยสุริยะ 
 งานห้องสมุด - มิสขนิษฐา   สุคตะ  / มิสสมบัติ   กุลบุญเรืองรัตน์ 
ร่วม งานนิเทศ  - มิสบุญตา   สหวงศ์เจริญ /  มิสกาญจนา   ครุฑทอง 

หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย  - มิสลัดดา    เฉยยั่งยืน                     
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - มิสประภัสสร   บางอ้น 
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี   จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
 กลุ่มสาระต่างประเทศ - มิสรุจี   ขาวพรหม /  มิสนิภา   ผินกลับ 
 กลุ่มสาระสุขศึกษา - มาสเตอรช์ูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 
 กลุ่มสาระการงาน - มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล  /  มิสจรรยา   พลเสน      
 กลุ่มสาระศิลปะ - มิสอัญชลี      วงศ์ชัยสุริยะ 
 ระดับชั้น ป.1  - มิสกฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์       
 ระดับชั้น ป.2 - มิสสุกัญญา     ศุขวิทย์ 
 ระดับชั้น ป.3 - มิสธิติยา    ใจชื่น 
 ระดับชั้น ป.4 - มาสเตอร์มีศักดิ์      พิมพ์แก้ว      
 ระดับชั้น ป.5 - มาสเตอรว์ิชัย    เสถียรวัชร 
 ระดับชั้น ป.6 - มิสธณิกานต์     กิตติเจริญพจน์             
ร่วม งานนิเทศ  - มิสบุญตา   สหวงศ์เจริญ /  มิสกาญจนา   ครุฑทอง 

 
 
 
 

หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย  - มิสลัดดา    เฉยยั่งยืน                     
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - มิสประภัสสร   บางอ้น 
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี   จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
 กลุ่มสาระต่างประเทศ - มิสรุจี    ขาวพรหม /  มิสนภิา   ผินกลับ 
 กลุ่มสาระสุขศึกษา - มาสเตอรช์ูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 
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     ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  
        
              
 
 
 
 
 
 
 

 
มีหน้ำที ่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์ในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วน  
            2. ด าเนินการประเมินผล และสรุปรายงานผลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ ครบถ้วนทุกเกณฑ์ และ 
              มีร่องรอย /หลักฐาน หรือเครื่องมือที่สะท้อนผลได้อย่างชัดเจนตาม เกณฑ์ของแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
 
4.    คณะอนุกรรมกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ (Internal Audit) และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
      ของโรงเรียน (SAR)  
      มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพฐ. (ระดับประถมศึกษำ) ประกอบด้วย 
      มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1.) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1. มิสกาญจนา    ครุฑทอง         2. มิสวราภรณ์    ทับทิม 3.  มิสบุญตา   สหวงศ์เจริญ 

 
        2.) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

1. มิสสุธีรา    จตุราวิชานันท์ 2. มิสอินทร์ละออง    เจริญผล 3. มิสขนิษฐา    สุคตะ        
 
        3.) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                    

1. มิสสุธีรา    จตุราวิชานันท์ 2. มิสอินทร์ละออง    เจริญผล 3. มิสขนิษฐา    สุคตะ        
 

 กลุ่มสาระการงาน - มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล  /  มิสจรรยา   พลเสน      
 กลุ่มสาระศิลปะ - มิสอัญชลี      วงศ์ชัยสุริยะ 
ร่วม งานวัดผล  - มิสชุลีพร    ดัดงาม  /  มิสจุฑามาส    รัตนอุดม 

หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย  - มิสลัดดา    เฉยยั่งยืน                     
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - มิสประภัสสร   บางอ้น 
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  - มิสวันดี   จูเปี่ยม 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  - มิสสุกัญญา    วิเชียรดิลก 
 กลุ่มสาระต่างประเทศ - มิสรุจี    ขาวพรหม /  มิสนภิา   ผินกลับ 
 กลุ่มสาระสุขศึกษา - มาสเตอรช์ูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 
 กลุ่มสาระการงาน - มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล  /  มิสจรรยา   พลเสน      
 กลุ่มสาระศิลปะ - มิสอัญชลี      วงศ์ชัยสุริยะ 
ร่วม งานนิเทศ  - มิสบุญตา   สหวงศ์เจริญ /  มิสกาญจนา   ครุฑทอง 
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        4.) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1. มิสประภัสสร     บางอ้น 2. มิสสุดาพร     อุมาภิรมย์ 
3. มิสเรวดี      วัฒนรุ่ง 4. มิสธิติยา       ใจชื่น 

           
        5.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                      

 
        6.) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                                   
 
 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  
                                 
 
 
        2.) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                                 
 

         
        3.) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                    
 

 
       
       4.) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม                    
 
                    
 
 

      มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
                   
                 
 
   

1. มิสกาญจนา    ครุฑทอง           2. มิสวราภรณ์    ทับทิม 3.  มิสบุญตา   สหวงศ์เจริญ 

1. มิสประภัสสร     บางอ้น 2. มิสสุดาพร     อุมาภิรมย์ 
3. มิสเรวดี      วัฒนรุ่ง 4. มิสธิติยา       ใจชื่น 

1. มิสชนัญญา     รัตนนิตย ์ 2. มิสอัญชลี      วงศ์ชัยสุริยะ 
3. มิสไพจิต     ขจรศรี 4. มิสนิภา      ผินกลับ 

1. มิสชนัญญา    รัตนนิตย ์ 2. มิสอัญชลี    วงศ์ชัยสุริยะ 
3. มิสไพจิต         ขจรศรี 4. มิสนิภา        ผินกลับ 

1. มิสวันดี     จูเปี่ยม 2. มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล 
3. มิสพนัสนันท์     แจ่มศรี           .             4. มิสจุฑามาส    รัตนอุดม     

1. มิสวันดี     จูเปี่ยม 2. มิสศิริรัตน์     เดชอัศวกุล 
3. มิสพนัสนันท์     แจ่มศรี           .             4. มิสจุฑามาส    รัตนอุดม     

1. มิสสุกัญญา      วิเชียรดิลก 2. มิสดวงเนตร    เวทยานนท์ 3. มาสเตอร์มีศักดิ์      พิมพ์แก้ว     
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      ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 
 
 

      
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ 
                        ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 

 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 

 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ     
 
      
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  
 
       
      มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 

 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
 
      
    
       ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  
     

 
 
      ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 
        
      

 

1. มิสสุกัญญา      วิเชียรดิลก 2. มิสดวงเนตร    เวทยานนท์ 3. มาสเตอร์มีศักดิ์      พิมพ์แก้ว     

 1. มิสวัชรินทร์     รัตตะมณี 2. มิสรักชนก     วิจิตรลัญจกร 3. มิสชนากานต์     ศรีชมภู 

1. มาสเตอร์อดิศักดิ์    ศรีวรกุล               2. มิสปิยะนุช    ยุตยาจาร      3. มิสรัชดาวัลย์   ศรีวรกุล 

1. มาสเตอร์วิชัย   เสถียรวัชร 2. มาสเตอร์ไพรัช   คงกิจมั่น 3. มาสเตอรช์ูเกียรติ  ศรีพัฒนะพิพัฒน์ 

1. มาสเตอร์อดิศักดิ์    ศรีวรกุล                  2. มิสปิยะนุช    ยุตยาจาร      3. มิสรัชดาวัลย์   ศรีวรกุล 

1. มิสลัดดา     เฉยยั่งยืน                  2. มิสรุจี    ขาวพรหม  
3. มิสธณิกานต์     กิตติเจริญพจน์             4. มิสกฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์        

1. มิสลัดดา     เฉยยั่งยืน                  2. มิรุจี    ขาวพรหม  
3. มิสธณิกานต์     กิตติเจริญพจน์             4. มิสกฤษณา    ธีระเชาวพัฒน์        

1. มิสนิศารัตน์      คงสวัสดิ์ 2. มิสนภาพร     ทิวารักษ์ 3. มิสสุกัญญา   ศุขวิทย์ 

1. มาสเตอร์วิชัย    เสถียรวัชร 2. มาสเตอร์ไพรัช     คงกิจมั่น 
3. มาสเตอร์ชูเกียรติ    ศรีพัฒนะพิพัฒน์  
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      ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  
 
              
มีีหน้ำที ่  1. ด าเนินการวางแผน ก าหนดเครื่องมือประเมินภายใน  เกณฑ์การประเมินและประเมินคุณภาพภายใน   
                ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2. เขียนสรุปรายงานผลความก้าวหน้า และรายงานการประเมินตนเองโรงเรียน (SAR) ตามมาตรฐาน 
                คุณภาพการศึกษาที่ได้รับผิดชอบให้ครบถ้วนตามปฏิทินที่ก าหนด 
            3. ประชุมร่วมกันในคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน (Internal  Audit) เพ่ือ  
                วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินแต่ละด้านให้สอดคล้องกัน และสรุปผลการประเมินร่วมกัน 
                ก่อนน าเสนอรายงานการรประเมินตนเองให้คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตรวจเช็ค 
                ความถูกต้อง และน าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
                พิจารณาอนุมัติ 
            4. ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการแก้ไข/พัฒนาการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน 
                ตนเองของโรงเรียน (SAR) ในแต่ละด้านให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
            5. ก ากับ ติดตามและรายงานผลการแก้ไข/พัฒนาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของต้นสังกัด หรือ สมศ.ใน 
                แต่ละด้านให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 
5. คณะอนุกรรมกำรงำนนโยบำยและแผน ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. มิสนิศารัตน์      คงสวัสดิ์ 2. มิสนภาพร     ทิวารักษ์ 3. มิสสุกัญญา   ศุขวิทย์ 

1. ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ที่ปรึกษา 
2. มิสชนากานต์ ศรีชมภู ประธาน 
3. มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี รองประธาน 
4.      . ม.นนทวุฒิ   กิตติวโยธิน          กรรมการ 
5. มิสนภาพร ทิวารักษ์  กรรมการ 
6. มิสดวงเนตร เวทยานนท์ กรรมการ 
7. มิสบุญฑริก ศรีไสยา กรรมการ 
8. มิสณิชนันทน์ นาคสวัสดิ์ กรรมการ 
9. มิสบุญตา   สหวงศ์เจริญ กรรมการ 
10. มิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์  กรรมการ 
11. มิสสุภานันท์ ปาเทพ กรรมการ 
12. มิสรักชนก วิจิตรลัญจกร กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่  1. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ทุกเดือนของแต่ละฝ่าย 
 2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบผลกับตัวชี้วัดและเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
                การศึกษาของโรงเรียนแต่ละเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 3. รายงานสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการ 
                จัดการศึกษาแต่ละปีของแต่ละฝ่ายและระดับภาพรวมของโรงเรียน 
 
6.   คณะอนุกรรมกำรสำรสนเทศโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 

 
มีหน้ำที ่  1.  ส ารวจหัวข้อสารสนเทศของโรงเรียนและจัดท าปฏิทินการด าเนินงานสารสนเทศโรงเรียน 
 2.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนตามปฏิทินโรงเรียน 
 3.  ก ากับ ติดตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายที่ก าหนดในปฏิทินการจัดเก็บสารสนเทศ 
                โรงเรียน 
 4.  ติดตามการใช้ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนของแต่ละหน่วยงานในโรงเรียนตามช่องทางต่าง ๆ  
 5.  จัดท าสารสนเทศโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 6.  ประเมินการใช้สารสนเทศโรงเรียนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป 
 
 

1. ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ที่ปรึกษา 
2. มิสรักชนก วิจิตรลัญจกร ประธาน 
3. มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี รองประธาน 
4.      . มิสดวงเนตร เวทยานนท์ กรรมการ 
5. มิสนภาพร ทิวารักษ์  กรรมการ 
6. ม.นนทวุฒิ กิตติวโยธิน กรรมการ 
7. มิสชนัญญา รัตนนิตย์ กรรมการ 
8. มิสบุญฑริก ศรีไสยา กรรมการ 
9. มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ กรรมการ 
10. มิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์  กรรมการ 
11. มิสชุลีพร ดัดงาม กรรมการ 
12. มิสณิชนันทน์ นาคสวัสดิ์ กรรมการ 
13. ม.วิภาคย์ ทวีศักดิ์พจน์ กรรมการ 
14. มิสกาญจนา ครุฑทอง กรรมการ 
15. มิสฌลณัญ ธราพร กรรมการ 
16. มิสสุภานันท์ ปาเทพ  กรรมการ 
17. มิสชนากานต์ ศรีชมภู  กรรมการและเลขานุการ 
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ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครบถ้วนตาม

กฎกระทรวงทั้ง 7 ข้อ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

 

สั่ง ณ วันที่   5   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

( ภราดา ดร.ทักษบุตร   ไกรประสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การให้ความเห็นชอบ SAR 
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานการเผยแพร่ SAR 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ครั้งท่ี 2/2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ช้ัน 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าประชุม

1. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

2. ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ/ผู้จัดการ

3. ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ภราดาจํารัส แก้วอําคา ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. คุณทิวา ลี้จากภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ผศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ผู้แทนผู้ปกครอง

8. ม.รุจ คเนจร ณ อยุธยา ผู้แทนครู/เลขานุการ

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. ภราดาวิทยา เทพกอม ผู้ทรงคุณวุฒ/ิติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. มิสอมรมาลย์ วิพุทธานุพงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

2. มาสเตอร์พรศักดิ์ ขาวพรหม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป

3. มิสปิยะนุช ยุตยาจาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

4. ม.อดิศักดิ์ ศรีวรกุล หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ

5. มิสชนากานต์ ศรีชมภู ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กล่าวต้อนรับ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระท่ี 5 วาระเพื่อพิจารณา

5.1 นําข้อเสนอแนะจาก SAR และผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2564 สู่การประชุมของทุกฝ่าย

มิสชนากานต์ ศรีชมภู หัวหน้างานนโยบายและแผน นําเสนอ การนําข้อเสนอแนะจาก SAR และ

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2564 สู่การประชุมของทุกฝ่าย โดยขอความร่วมมือหัวหน้าฝ่ายทุกท่านศึกษา

รายละเอียดรายงานผล การประเมินตนเอง SAR ประจําปีการศึกษา 2564 และนําข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดท่ี

ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา และ อ่ืนๆ สู่การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายทุกฝ่ายเพ่ือช้ีแจงให้

คณะกรรมการทราบและนําสู่การปฏิบัติครบตาม กระบวนการ PDCA

ท่ีประชุม : รับทราบ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังอาคารสถานที่ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังโรงเรียนอสัสัมชัญ แผนกประถม 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีเนื้อท่ีท้ังหมด  8  ไร่  2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียนท้ังหมด    
        6 อาคาร ซึ่งเรียงตามลาดับการก่อสร้าง ดังนี้  
            1.  ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยชั้นเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 - 5  

        2.  ตึกเซนต์หลุยส์ มารี ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วยชั้นเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2  
            และสนามเด็กเล่น  
        3.  ตึกไมเกิ้ล ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ประกอบด้วยชั้นเรียนโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ Grade 4 - 6  
        4.  ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ประกอบด้วยชั้นเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6  
        5.  ตึกหิรัญสมโภช ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยสระว่ายน้า ห้องสมุด ห้องเปียโน  
            ห้องแนะแนว  
        6.  ตึกอัสสัมชัญ 2000 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยชั้นเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3 
            ห้องกิจกรรมโรงอาหาร ชั้น 5 - 6  

 

 



 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ปีการศึกษา  2564 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.รายวิชาพ้ืนฐาน 
1.1  ภาษาไทย 

 
200 

 
200 

 
200 

 
160 

 
160 

 
160 

1.2  คณิตศาสตร์ 1 160 160 160 160 160 160 
1.3  วิทยาศาสตร์ 1 80 80 80 80 80 80 
1.4  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
 - สังคมศึกษา ฯ  40 40 40 40 40 40 
 - ประวัติศาสตร์  40 40 40 40 40 40 
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
1.6 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 40 40 40 
1.8 ภาษาต่างประเทศ 
- ภาษาอังกฤษ 

120 120 120 160 160 160 

รวมเวลาเรียน(วิชาพ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 
2. รายวิชาเพ่ิมเติม 
2.1  คณิตศาสตร์ 2 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

2.2  วิทยาศาสตร์ 2 80 80 80 80 80 80 
2.3  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 
2.4  ภาษาจีน 80 80 80 80 80 80 
2.5 STEM  Education 40 40 40 40 40 40 
2.6 Computer 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน(วิชาเพ่ิมเติม) 400 400 400 400 400 400 
3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.1 กิจกรรมแนะแนว 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

3.2 กิจกรรมนักเรยีน 
      3.2.1 ลูกเสือ 
      3.2.2 ชมรม 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

20 20 20 40 40 40 

รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 140 140 140 160 160 160 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,380 1,380 1,380 1,400 1,400 1,400 

                                                                                                 ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ  18/5/2564 



 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิย่อโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
 



ประวัตยิ่อของโรงเรียน 

        

      โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ถือ
ก ำเนิดมำจำกโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่ ง เป็น
โรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล
แห่ ง ประ เทศ ไทย  โ ดยบำทหลว ง เอมิ ล            
กอลมเบต์ นักบวชชำวฝรั่งเศสเป็นผู้ก่อต้ังเมื่อ
ปี พ.ศ. 2428 มุ่งเน้นจัดกำรศึกษำควบคู่กับ
คุณธรรมให้แก่เยำวชน โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นท่ี
ต้องกำรของผู้ปกครอง และ ศิษย์เก่ำในกำรส่ง
บุตรหลำน เข้ ำมำ เรี ยน เป็นจ ำนวนมำก 
ประกอบกับอำคำรเรียนมีไม่เพียงพอ 

          ใน ปี พ.ศ. 2508 ภรำดำวิริยะ ฉันทวโรดม ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอธิกำรในขณะนั้น ได้ขยำยสถำนท่ีเรียนของ
นักเรียนระดับช้ันประถมมำท่ีเซนต์หลุยส์ โดยมำก่อตั้งโรงเรียนใช้ช่ือว่ำโรงเรียนอัสสัมชัญ มีอำคำรเรียนหลังแรกช่ือ
อำคำรมำร์ติน เดอ ตูรส์ ได้รับอนุญำตให้เปิดท ำกำรสอนเมื่อวันท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2509 ในครั้งแรก ย้ำยเฉพำะ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำ ปีท่ี 1 - 4 มำเรียน ณ สถำนท่ีแห่งนี้เท่ำนั้น กระท่ังปี พ.ศ. 2516 ภรำดำวิจำรณ์ ทรง
เส่ียงชัย มำด ำรงต ำแหน่งอธิกำร ได้ย้ำยนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 – 7 จำกอัสสัมชัญ (เขตบำงรัก) มำอยู่รวมกัน
ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ (ซอยเซนต์หลุยส์) ต่อมำปี พ.ศ. 2520 จึงได้เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
สถำนท่ีต้ังปัจจุบันอยู่เลขท่ี 164 ซอยสำทร 11 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร บนพื้น
ท่ีดิน 8 ไร่   

           โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำนมำอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยคณะภรำดำผู้บริหำร
ร่วมกับคณะครูได้พัฒนำท้ังด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำครูและบุคลำกร รวมทั้งอำคำรสถำนท่ีมำตำมล ำดับ ดังจะ
เห็นได้จำกจ ำนวนนักเรียนเมื่อแรกเริ่ม 997 คน ครู 27 คน ปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มมำกขึ้นถึง 2,440 คน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 220 คน ในด้ำนอำคำรสถำนท่ีปัจจุบันมีอำคำรท้ังหมด 6 หลัง ซึ่งเรียงตำมล ำดับกำร
ก่อสร้ำงดังนี้ อำคำรมำร์ติน เดอ ตูรส์ (พ.ศ. 2510) อำคำรเซนต์หลุยส์ มำรี (พ.ศ. 2518) อำคำรไมเกิ้ล (พ.ศ. 
2520) อำคำรพระนำงพรหมจำรี มำรีอำ (พ.ศ. 2529) อำคำรหิรัญสมโภช (พ.ศ. 2532) อำคำรกำญจนำภิเษก 
(ปัจจุบันถูกทุบท้ิง เพื่อท ำสนำมบำสเกตบอล) และอำคำรอัสสัมชัญ 2000 (พ.ศ. 2543) นอกจำกนี้โรงเรียนยังจัด
ให้มีแหล่งกำรเรียนรู้ เพื่ อพัฒนำศักยภำพผู้เรียน ไ ด้แก่  ห้องสมุด ศูนย์  Discovery Learning Centre 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้อง STEM ห้องดนตรีสำกล ห้องเรียนเปียโน ห้องเซรำมิค ห้องเรียนสีเขียว ห้อง 
Cooking สนำมฟุตซอลหญ้ำเทียม สนำมบำสเกตบอล สนำมวอลเลย์บอล เป็นต้น  



           โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีอธิการและผู้อ านวยการดูแลบริหารงานตามล าดับดังนี้  

1. ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม 2508 – 2516 และ 2529 – 2535 
 2. ภราดาวิจารณ์  ทรงเส่ียงชัย 2516 – 2522 
 3. ภราดาชุมพล  ดีสุดจิต  2522 – 2529 
 4. ภราดาเลอชัย  ลวสุต  2535 – 2541 
 5. ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย  2541 – 2547 
 6. ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ 2547 – 2557 
 7. ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ 2557 – 2558 
          8. ภราดา ดร.เศกสรร  สกนธวัฒน์ 2559 – 2561 
          9. ภราดา ดร.ทักษบุตร    ไกรประสิทธิ์      2562 – ปัจจุบัน     

  โรงเรียนมีนโยบำยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนควบคู่กับกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมให้มีกำร
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศผ่ำนระบบ SWIS (School Web-based Information System) และระบบส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนเป็นระบบครบวงจรคุณภำพ รวมถึงพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ อำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่กำรพัฒนำส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 

 



(Self-Assessment Report)




