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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม รหัสโรงเรียน 10100450 ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสานั กงานเขตพื้นที่
การศึก ษากรุง เทพมหานคร เขต 1 โทรศัพ ท์ 02-6756970 - 83 โทรสาร 02-2122310 website :http://www.
acp. ac.th โรงเรียนบริหารงานโดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ ง
ประเทศไทย ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 2,440 คน จานวนบุคลากรของโรงเรียน 220 คน
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมิน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
จากการดาเนิน การพั ฒ นามาตรฐานคุณ ภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน โดยมีการกาหนดค่าเป้าหมายในการดาเนินงานตามประเด็นการพิจารณาและตัวชี้วัดอย่างชัดเจน และ
ได้ทาการติดตามตรวจสอบตามตัวชี้วัดดังกล่าวสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 อย่างสม่าเสมอ ส่งผล
การดาเนิ นงานพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน มีผลการประเมินคุ ณ ภาพภายในของ
โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดังนี้
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ไดมีการกาหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยกาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ไว
อยางชัดเจน ซึ่งมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ เแผนงานการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการกาหนดและประกาศคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในแตละตัวชี้วัดไวอยางชัดเจน โดยได้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด 19 ผานระบบออนไลนไดอยางเหมาะสม โดยครูผูสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ตามยุทธศาสตรของโรงเรียน ผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ส่งผลให้การประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนทาง
วิช าการสูง กว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษ
ที่ 21 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็ น
การบู รณาการความรู้ ทั้ งศาสตร์ คื อ STEM (Science,Technology ,Engineering , Mathematics) และศิ ล ป์ (Art)
เข้าด้วยกัน แต่ปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด – 19 โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Teams มีการแนะนาผู้เรียนในการเข้าใช้ระบบ จนผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ผ่านทางโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Teams ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าดูคลิปวิดีโอ การเข้าเรียนโดย
การสอนผ่านการ Live สด การทาแบบฝึกหัดโดยผ่านทาง Microsoft ซึ่งสามารถประเมินตนเองได้ว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดนั้นๆ มีการทบทวนเนื้อหาเตรียมสอบอย่างเข้มข้นทั้งในชั้นเรียนและการโพสเอกสารทบทวนเตรียมสอบลงใน
โปรแกรม Microsoft Teams และมีการเสริมนาเอาแบบทดสอบของปีที่ผ่านให้ ผู้เรียนได้ฝึกทา มีความมุ่งมั่นพัฒนา
งานของตนเองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ มีความภาคภูมิใจที่จะนาเสนอผลงานด้วยตนเอง เกิดความรู้สึก
ชื่นชม และภาคภูมิใจต่อผลสาเร็จของผลงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง กล้าที่จะแสดงความ
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คิดเห็นของตนให้สมาชิกฟัง มีการแสดงความคิดเห็นโดยยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก มีการแบ่งหน้าที่กัน
ในกลุ่ ม มี หั วหน้ ากลุ่ ม ที่ ชั ด เจน สามารถท างานกั บ หมู่ ค ณะได้ มี ภ าวะผู้ น า และผู้ ต ามที่ ดี ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นรู้ จั ก
ประสานงานในการทางานเป็นกลุ่ม
นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถนาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนจากการเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ และนานาชาติ เช่น
1. การแข่งขันรายการวิทยาศาสตร์ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary Schools
2021 ประเภททีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
2. การแข่งขันรายการคณิ ตศาสตร์ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary Schools
2021 ประเภททีมได้รับรางวัลชนะเลิศ และอันดับที่ 3 ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. รางวั ล เหรี ย ญ เงิ น จากการแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ น านาชาติ รายการ Hong Kong International
Mathematical Olympiad Heat Round 2021 Thailand ประเทศไทย
4. รางวั ล เหรี ย ญทองแดง จากการแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์น านาชาติ รายการ Singapore & Asian School
Mathematical Olympiad 2021 ประเทศสิงคโปร์
5. รางวัล เหรี ยญทอง และรางวั ลเหรียญเงิน จากการสอบแข่ ง ขัน ทางวิช าการวิช าคณิ ต ศาสตร์ และวิช า
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจาปี 2564 (18th Internation Mathematics and Science Olympiad(IMSO)
for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia
6. การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand Online2020/21ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาปี 2564
ประเภท Robot Design Awards สาขา Robot Design Programming Awards ได้รับ รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 2
โล่รางวัล และเหรียญรางวัล
7. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ทาชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจาก
นายกรัฐมนตรี จัดโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
8. รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันทางวิชาการโครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็ น เลิศ ทางคณิ ตศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี พ.ศ. 2564 วิ ชาคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้สงเสริมให้ผู้เรียนมีการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของ
นักบุญมงฟอร์ต โดยพัฒนาและจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้
มีทัศนคติในการร่วมมือ ร่วมงาน และเอื้ออาทร และเสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กล่าวว่ า “ผู้เรียนยึดมั่น
ในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม” และพัฒนาผู้เรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมครบถวนตามหลักสูตร โดย
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมการทาบุญตักบาตรในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ตัวแทนผู้เรียนมาร่วม
ไหว้พระ ทาบุญ และบริจาคตามกาลังศรัทธา การนิมนต์พระมหาชาคินทร์ รองเจ้าอาสาสวัดยานนาวา และรองประธาน
เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีมาบรรยายธรรม เรื่อง “การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้สติปัญ ญาในการสอบ” ให้
ผู้เรียนและครูทุกคนได้ฟังและนาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ทาสมาธิเพื่อสงบจิตใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
ความมั่นใจในตนเอง รู้จักตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีชมรมสาหรับผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับให้กับผู้เรียนที่มีความ
ถนัดและสนใจเรียนที่หลากหลาย กิจกรรมกลุ่มซึ่งสอนให้ผู้เรียนรู้จักการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี มีการนาเสนอผลงานเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง ผู้เรียนได้นาเสนอเกี่ยวกับการร้องเพลง การเล่นดนตรี เป็นต้น โดยปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ส่งผู้เรียนไปแข่งขันด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ทาให้ได้รับรางวัล ได้แก่
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1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากการแข่งขันการประกวดบรรเลงบทเพลงพระราช
นิพนธ์ “อัครศิลปิน” ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ของ
สมาคมเมโลเดียน
2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโนรอบชนะเลิศนานาชาติ ประเภทรุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี และ
ประเภท Grade 4 แข่งขันดนตรีเยาวชน นานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 9 ประจาปี 2021 รอบคัดเลือกประเทศไทย
3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุ 11 ปี รายการ UTS WORLD VIRTUAL YOUTH
FESTIVAL 2021 ประเภท TALENT SHOW YOUTH UNDER 12
4. ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการแข่ ง ขั น รายการ To Be Number One 2022 รุ่ น Pre-Teenage ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากทีมThossaporn Thunder
5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่ง ขัน เครื่องดนตรีป ระเภท Saxophone รางวัลเหรียญเงิน จากการ
แข่ง ขัน เครื่องดนตรีประเภท Clarinet รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่ง ขัน เครื่องดนตรีประเภท- Trombone รางวัล
เหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Trumpet โครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนหอวัง Horwang Music
Academy : MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา
6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทเดี่ยวเครื่องลมไม้ (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทเดี่ยวเครื่องลม
ทองเหลือง (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี รายการ 4TH Valaya Alongkorn Virtral Intarnational Music Competition 2021
7. ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน "ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์ทแอดวานซ์เทรนนิ่ง 2021" กลุ่มอายุ 8-11ปี

8. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 รุ่น 9 ปี 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่าย
น้า รายการ Bangkok Planetarium Swimming Cup 2021 ณ สระว่ายน้าบ้านกล้วย นักกีฬาว่ายน้า
9. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งชิงแชมป์ว่ายน้าฟรีสไตล์ 1,500 เมตร รุ่นอายุ 10 - 11 ปี สระว่ายน้าการกีฬา
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการ ตามกระบวนการ P-D-C-A เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ตลอดจนความร่วมมือกับ
ชุมชน ร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา กาหนดทิศทางการจัดการศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ฉบั บปรับ ปรุง ปีก ารศึก ษา 2562 – 2565 ซึ่ งเชื่อ มโยงกับ เป้ าหมาย แผนยุท ธศาสตร์ช าติ แผนการศึก ษาแห่ ง ชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 – 2564 และสอดคล้อง
กับ บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจนทั นต่อการเปลี่ยนแปลงของสัง คม ดาเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญ หา บริบทของโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประชุมร่วมกัน ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัญ หาและความต้องการจาเป็ นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง มากาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความสาเร็จที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม มาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒ นาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากการ
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติการฯ ข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 มา
ปรับปรุงพัฒนา ดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2564 โดยโรงเรียนมีแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน แบ่งการบริหารงาน เป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ การเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป สานัก
ผู้อ านวยการ ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ายกิจ การนั ก เรีย น ฝ่ ายวิช าการ และฝ่ายโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ ซึ่ง หั ว หน้ าฝ่ ายเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมกับผู้อานวยการโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการดาเนินงานของโรงเรียน
รับทราบนโยบายพร้อมทั้งร่วมวางแผน พัฒนา และดาเนิ นการจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในฝ่ายของตน มี
การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน มีการนาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้ง
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ และนานโยบายสู่การ
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ปฏิบัติ โดยมีการกากับติดตามงาน ประเมินผลการปฎิบัติ มีรายงานผลการปฎิบัติงานทุกฝ่าย มีการนาผลการปฎิบัติงาน
ไปปรับแก้ไข รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่งนาผลการตรวจ
ประกันคุณภาพภายในและผลการปฎิบัติงานไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จากตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด
50 ตั ว ชี้ วั ด พบว่ า บรรลุ ค วามส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย 48 ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 96.00 และไม่ บ รรลุ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัดความสาเร็จ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ส่วนสาเหตุที่ไม่บรรลุ คือ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้ไม่สามารถดาเนิน งานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ไ ด้ และการก ากั บติด ตาม
ตรวจสอบไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงไม่มีการตรวจติดตามแบบเต็มรูป แต่มีการสังเกตการเรียนการสอนของครูและ
ผู้เรียนจาก Microsoft Team และร่องรอยหลักฐานจากเอกสารต่างๆ
ในด้านการพั ฒ นาวิชาการ คณะกรรมการหลักสูตรจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษ าที่ต รงกับหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อ
เตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน ซึ่งประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ และสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น เทคนิคการ
เรียนการสอนการคิดระดับสูง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยและโครงงานเป็นฐาน มีการสร้างการพัฒนาและการเลือกใช้
สื่อการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายออนไลน์รวมทั้งมีการติดตั้งระบบ WIFI ทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อ
เป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวมถึงการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการนาวิธีการพัฒนาผู้เรียน
ใหม่ๆ มาใช้ พร้อมทั้งให้คาแนะนาและปรึกษาในการจัดทาหลักสูตรมาตรฐาน iPSLE ของสิงคโปร์ และได้เชิญ ภราดา
อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ และภราดาแอนโธนี่ ตัน คิม ฮก มาเป็นผู้ ให้คาปรึกษา มีการอบรมครูผู้สอนทั้งครูไทยและครู
ต่างชาติที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในด้านการบริหารอัตรากาลัง โรงเรียนมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรและผู้นา ตามแผนการทดแทนตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการ
สอน ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และออนไซต์ เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี การสอน
ออนไลน์ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิชาชีพ และด้านการปฏิบัติตน มีการจัดอบรมให้กับครูผู้สอน ครูสนับสนุนการ
สอนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทั้ ง ภายในและภายนอก อี ก ทั้ ง โรงเรี ย นได้ มุ่ ง เน้ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาครู สู่
มาตรฐานสากล iPSLE ในวิช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ ที่ ด าเนิ น การโดยฝ่า ยวิ ช าการ เน้ น การใช้
เทคโนโลยีสาหรับจัดการเรียนการสอน และพั ฒนาทักษะภาษาอัง กฤษให้กับครูในโรงเรียนเทียบเท่าตามมาตรฐาน
CEFR ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ มีการพัฒ นาภาษาอัง กฤษ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ทางออนไลน์ การอบรม
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยังมี ก ารพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรในด้ านวิ ชาชี พ อบรมด้ านการจัด กิ จกรรมเรีย นการสอน วิจั ย
นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ เป็นต้น
ในด้านทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนจัดให้มีอาคารเรียนอย่างเพียงพอกับจานวนผู้เรียน มีโครงสร้างอาคารที่
แข็งแรง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก ภายในห้องเรียน
อย่างพอเพียง และพร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก มีการ
สร้างหลังคาโดยติดตั้งแผงโซล่าเซล เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียน เนื่องจาก
ในปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปทั่วโลกเพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยสูงสุด
ทางโรงเรียนได้การดาเนิ นการตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกาหนด ร่วมกับงาน
พยาบาลของโรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของครู บุคลากร พนักงาน และผู้เรียนก่อนการเปิด โดยการให้
ครู บุคลากร และพนักงาน ทุกคนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) และตรวจ ATK
ทุ ก วั น จั น ทร์ และวัน พฤหั ส บดี อ ย่ างสม่ าเสมอ มี ก ารเตรี ย มอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ วั ด อุ ณ หภู มิ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตั้ ง เครื่อ ง
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Thermoscan Infared Camera เพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียน มีการจัดเตรียมห้องรับรอง
พยาบาล พร้อมทั้งดาเนินการทาความสะอาดห้องเรียน โดยการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณห้อง และใช้น้ายาทาความ
สะอาดเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องทั้งหมด นอกจากนี้ทางสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสานักงานเขต
สาทรได้เข้ามาตรวจสถานที่และการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยทางด้านการป้องกัน เชื้อโควิด -19 ของโรงเรียน
ก่อนการเปิดเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ ประสาน
ความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการเพื่อนา Microsoft Teams มาใช้ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน มีการ
ติดตั้งจัดทาระบบออนไลน์ อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร จัดทาคู่มือการใช้ พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มทีม support คอย
ให้ความช่วยเหลือคุณครูเมื่อเกิดปัญหาในการออนไลน์ ซึ่งทาให้การเรียนการสอนของโรงเรียนมีความพร้อม ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ได้ประสานร่วมมือกับงานอาคาร
สถานที่ในเรื่องการติดตั้งเครื่อง Thermoscan Infared Camera จานวน 2 เครื่อง ที่หน้าประตู 1 และประตู 2 มีการ
จัด หาเทคโนโลยีให้ กับครูเพื่อ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการน า ipad มาใช้ในการสอน การให้บริการยื ม
อุปกรณ์ เช่น บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สารอง บริการคอมพิวเตอร์ IPAD Notebook ให้คาแนะนาในการใช้อุปกรณ์ มี
การทาคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมในการใช้งานของครู มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัด การเรียนรู้ เช่ น การน าแบบฝึกหั ด รายวิชาต่ าง ๆ ขึ้น หน้าเว็ปไซด์ และให้ บริก ารช่ วยเหลือคุ ณ ครูและ
บุคลากรผู้ใช้งานในทันที
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับ ปรับ ปรุง 2560) และหลัก สูต รสถานศึ กษาของโรงเรียนอั สสั มชั ญ แผนกประถม มี การศึ กษาทบทวน
ปรับปรุง พัฒนาให้หลักสูตรเกิดความสมบูรณ์สอดคล้องกับผู้เรียนมากที่สุด นาไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทจุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพของ
ผู้ เรีย น มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษา มี ก ารก าหนดเป้ าหมายคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นทั้ ง 3 ด้ าน คื อ ด้ านความรู้ (K) ด้ า นทั ก ษะกระบวนการ (P)
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีการกาหนดสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ครบถ้วน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการระบุวิธีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลายวิธีไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และ
จุด ประสงค์ มี ก ารเรี ย นการสอนที่ ต อบสนองความแตกต่า งระหว่ างบุ ค คลและพั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญามากกว่ า
3 รูปแบบ นอกจากนี้ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดย
การจัดการเรียนการสอนแบบ ACP STEP กลวิธีการสอนที่สอดแทรก STEP หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทั ก ษะเหล่ า นี้ ใ ห้ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น คื อ 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 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ ที่มีความจาเป็น และต้องการความ
ช่ว ยเหลื อ พิ เศษ รวมทั้ งยั งยั งสามารถวิเคราะห์ ศั กยภาพของผู้เรีย นเป็ น รายบุ ค คล ทั้ ง นี้ ค รูมี ก ารใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับ Microsoft Teams ที่จะนามาใช้ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ครูจึงมี
การอบรมพัฒนาในเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากครูต้องสอนออนไลน์ มีการไลฟ์สด อัดคลิป
วีดิทัศน์ขึ้นแขวนในระบบ Microsoft Teams มีการใช้ application จาก iPad ในการเรียนการสอน เช่น การออกแบบ
ผั ง มโนภาพในรายวิ ช าภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ สร้า งภาพยนตร์สั้ น ด้ ว ย App: iMovie จากบทเรี ย น ในวิช า
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ภาษาอังกฤษ นาเสนอผลงานด้วย App: Keynote ในวิชาสังคมศึกษา มีการทบทวนบทเรียนด้วย App:Kahoot ในวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย รวมทั้งในทุกห้องเรียน มีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ครูผู้สอนมีการจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีแฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยจะช่วยกันจัดบรรยากาศของ
ห้องเรียนออนไลน์ ให้เป็ นห้ องเรียนแห่งการเรียนรู้ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams มีการทักทาย สนทนากับผู้เรียนในระหว่างที่
ออนไลน์ และมีการวางระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน บอกความคาดหวังของครูให้ผู้เรียนทราบในชั่ วโมงแรกก่อน
เริ่มต้นสอน และในห้องเรียนมีผู้เรียนทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนได้เรียนรู้อยู่ในห้องเดียวกัน ดังนั้นใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้ค้นหาศักยภาพของ
ตน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งครูมีการจัดทาโครงสร้างสัดส่วนคะแนนใน
แต่ละรายวิชา ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คู่มือประเมินคุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์ คู่มือ
ประเมินสมรรถนะ เพื่อให้การวัดและการประเมินผลผู้เรียนมีคุณภาพเหมาะสมในแต่ละวิ ชาและมีประสิทธิภาพ โดยใน
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาจะกาหนดสัดส่วนคะแนนในแต่ละหน่วย และระบุวิธีการวัดผล เครื่องมือที่ใช้วัด และ
เกณฑ์การประเมิน มีรายการประเมินทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ และด้านสมรรถนะอย่างครบถ้วน
สามารถตรวจสอบติดตามความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรีย นได้อ ย่างดี และมีป ระสิ ท ธิภาพ ครูผู้ส อนจึง ได้ก ารจัดเก็บ คะแนนจากใบงาน และกิ จกรรมต่ างๆ ผ่ านระบบ
Microsoft Teams โดยการให้ผู้เรียนทางานจาก Assingment ในระบบออนไลน์ มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมิน ผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับชั้นของผู้เรียน ได้แก่ การถาม –
ตอบผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างทา กิจกรรม และภายหลังการทากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด มีการทดสอบความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ การ
ประเมินจากการปฏิบัติใบงานต่างๆ ประเมินความรู้ ความเข้าใจ การประเมินจากการปฏิบัติใบงาน ใบกิจกรรม การทา
โครงงาน การสร้างสรรค์ผลงาน มีการตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน เป็นต้น มีการให้คะแนนตามสัดส่วนโครงสร้าง
คะแนนของรายวิชาได้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีเกณฑ์การให้คะแนนที่สามารถตรวจสอบได้ และส่งผลต่อการพัฒนา อย่างเป็น
รูปธรรม สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งครูผู้สอนจะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ ผู้เรียน เพื่อให้ผเู้ รียนได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวใน
การพั ฒนาตนเอง อีกทั้ งครูมีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
โรงเรียน คือ การนิเทศการสอนที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพี่อน มี
การดาเนินการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรด้วยการนิเทศ การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระฯ และมีการ
สรุปประเมินผลการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยปีการศึกษา 2564 มีผลการนิเทศสรุปได้ ดังนี้ คือ การประเมินแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อนได้รับการนิเทศครบ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี มีการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดอย่างเต็มศั กยภาพ ใช้สื่อการเรีย นรู้ที่ส อดคล้ องกับเนื้อหา ทั้ง สื่อ เทคโนโลยี สื่ อจาลอง สื่ อของจริง มีก าร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ครูมีวิ ธีการประเมินผลที่หลากหลายระหว่างทาการสอน
และประเมินผลหลังสอน ซึ่งผลการนิเทศจะนาไปศึกษาจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรปรับปรุง แจ้งครูเป็นรายบุคคล พร้อม
ทั้งนาเสนอสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน เป็นระยะ ๆ เพื่อนาผลมาพัฒนาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้ ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดทาวิจัยชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง โดย
ส่วนใหญ่ครูจะทางานวิจัยประเภทสื่อการสอน เทคนิ ควิธีการสอน และรูป แบบการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม ชุด
กิจกรรม ชุดแบบฝึกทักษะ เป็นต้น ส่วนบุคลากรจะทาวิจัยเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีการนาผลงานวิจัยไปปรับ
ใช้ในการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนจะมีการบันทึกการใช้ผลงานวิจัยไว้ในบันทึกหลังสอนของแผนการจัดการเรียนรู้ ครู
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ งานวิจัยระหว่างเพื่อนครูในที่ประชุมกลุ่มสาระฯ ประชุมฝ่ายต่างๆ ซึ่ งเป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านงานวิจัย และรับฟังความคิดเห็น คาแนะนาและ/หรือ คาติชมจากเพื่อนครูด้วยกัน
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2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 – 2565
2.2 แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2564
2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ปีการศึกษา 2564
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ ปีการศึกษา 2564
2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ปีการศึกษา 2564
2.6 รายงานการประชุมของฝ่ายต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564
2.7 รายงานการประชุมของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
2.8 รายงานการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2564
2.9 รายงานการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
2.10 เอกสารโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
2.11 แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 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 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การนาผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนมาใช้วางแผน
ปรับ ปรุง พั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา โดยนาข้ อเสนอแนะจากรายงานประเมิ นตนเอง (SAR) ในจุดที่ ควรพัฒ นา และ
แนวทางการพั ฒ นาของแต่ ละมาตรฐาน มาวิเคราะห์ ห าแนวทางการปรั บปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง กาหนดประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท และสภาพการดาเนินงานของโรงเรียน โดย
จัดทาเป็นงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาต่อไป จากนั้นดาเนินการพัฒนา ตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบตาม PDCA อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสาเร็จ
3.2 แผนปฏิ บั ติงานที่ 2 พั ฒ นาความสามารถในการสร้ างนวัต กรรม จากการต่อยอดโครงการ ACP
Innovative Teachers เป็นโครงการที่ครูผู้สอนต้องมีรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด โดย
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน/นวัตกรรม นาแนวทางการพัฒนาที่ได้มาดาเนินการ
ปฏิบัติ และติดตาม ประเมินผลที่ได้จากการปฏิบัติมาสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการ
ต่อยอดโครงการ ACP SMART BOYS เป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดระดับสูง มีการสร้างผลงาน
ชิ้นงาน หรือโครงงาน หรือนวัตกรรม และเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งในปีนี้ ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ต่อยอดและเผยแพร่
ผลงาน เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ผู้เรียนจึงต้องได้รับการพัฒนา การค้นคว้าหาความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น รับฟังและยอมรับความคิดเห็น พร้อมทั้งนาเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงงาน
ชิ้นงานของตนให้มากขึ้น
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
4.1 กิจกรรมสร้างสรรค์ ในโครงการ ACP SMART BOYS สัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ผู้ เรี ย น ข้ อ 1.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการของผู้ เรี ย น ข้ อ ย่ อ ยที่ 2 มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญ หา ข้อย่อยที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ข้อ
ย่อยที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร สัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ข้อ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ข้อ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4.2 การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ACP STEP สัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อย่อยที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ ข้อย่อยที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ข้อย่อยที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อย่อยที่ 4 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สัมพันธ์กับมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคั ญ ข้ อ ที่ 1 จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ได้
ข้อที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ข้อที่ 3 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างมีระบบ และนาผลมาพัฒนาผุ้เรียน
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
การจั ดหลั กสู ตร STEM Education ที่ เน้ น โครงสร้างสาระเนื้ อ หาเหมาะสมกั บ วัยของผู้เรี ยน เป็ น
จัดการเรียนแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ แบบระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะ คณิตศาสตร์ และบูรณาการกับ
ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื่องจากชิ้นส่วน สื่อต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ตามเป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน พันธกิจข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน และ
ตามเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ
ข้อที่ 3 พัฒนาทักษะผู้รียนตามศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และมุ่งสู่ความเป็ นเลิศตามมาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 2 ส่ง เสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ชิ้นงาน
โครงงาน นวัต กรรม ในโครงการ ACP SMART BOYS จนพั ฒ นาไปถึ ง ขั้น เข้า ร่วมแข่ง ขั น ในรายการต่ างๆ แต่ ในปี
การศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทาให้ไม่มีการจัดการแข่งขันมากนัก ทาให้ได้ไ ด้รับรางวัล คือ
การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand Online2020/21ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาปี 2564 ประเภท
Robot Design Awards สาขา Robot Design Programming Awards ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล
และเหรียญรางวัล
นอกจากนี้ ได้ ส่ งเสริม ให้ ผู้เรียนมีสุ ขนิ สัย ในการดูแลสุข ภาพร่างกาย สุ ขภาพจิต อารมณ์ และสัง คม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจในตนเอง รู้จักตัวเอง และกล้าแสดงออก
อย่า งเหมาะสม โดยปี การศึ ก ษา 2564 โรงเรียนอั สสัม ชั ญ แผนกประถม ได้ ส่ง ผู้เรียนไปแข่ง ขั น ด้านต่างๆ อย่า ง
หลากหลาย ทาให้ได้รับรางวัล ได้แก่
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากการแข่งขันการประกวดบรรเลงบทเพลงพระราช
นิพนธ์ “อัครศิลปิน” ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ของ
สมาคมเมโลเดียน
2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโนรอบชนะเลิศนานาชาติ ประเภทรุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี และ
ประเภท Grade 4 แข่งขันดนตรีเยาวชน นานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 9 ประจาปี 2021 รอบคัดเลือกประเทศไทย
3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุ 11 ปี รายการ UTS WORLD VIRTUAL YOUTH
FESTIVAL 2021 ประเภท TALENT SHOW YOUTH UNDER 12
4. ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการแข่ ง ขั น รายการ To Be Number One 2022 รุ่ น Pre-Teenage ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากทีมThossaporn Thunder
5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่ง ขัน เครื่องดนตรีป ระเภท Saxophone รางวัลเหรียญเงิน จากการ
แข่ง ขัน เครื่องดนตรีประเภท Clarinet รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่ง ขัน เครื่องดนตรีประเภท- Trombone รางวัล
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เหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท Trumpet โครงการห้องเรียนดนตรีโรงเรียนหอวัง Horwang Music
Academy : MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา
6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทเดี่ยวเครื่องลมไม้ (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทเดี่ยวเครื่องลม
ทองเหลือง (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี รายการ 4TH Valaya Alongkorn Virtral Intarnational Music Competition 2021
7. ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน "ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์ทแอดวานซ์เทรนนิ่ง 2021" กลุ่มอายุ 8-11ปี

8. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 รุ่น 9 ปี 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่าย
น้า รายการ Bangkok Planetarium Swimming Cup 2021 ณ สระว่ายน้าบ้านกล้วย นักกีฬาว่ายน้า
9. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งชิงแชมป์ว่ายน้าฟรีสไตล์ 1,500 เมตร รุ่นอายุ 10 - 11 ปี สระว่าย
น้าการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
6) โรงเรียนได้ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
6.2 ส่งเสริมการพั ฒ นากรอบหลักสูต รระดับ ท้อ งถิ่น และหลัก สูตรสถานศึ กษาตามความต้องการ
จาเป็นของกลุ่มเป้าหมาย และแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
6.3 พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ สามารถแก้ ไ ขสถานการณ์ เฉพาะหน้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือ จากสถานการณ์จาลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ให้มากขึ้น
6.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
6.5 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญ ญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง เป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
6.6 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามใน
การต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.7 ปลูกฝังผู้เรียนให้ มีหลั กคิดที่ ถูกต้อ งด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ มีความพอเพี ยง วินั ย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
6.8 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6.9 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้
6.10 พั ฒ นาครู ทุ ก ระดั บ ให้ มี ทั ก ษะ ความรู้ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ท าหน้ าที่ วิ ท ยากรมื ออาชี พ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒ นาผ่านศูน ย์พัฒ นาศั กยภาพบุ คคลเพื่ อความเป็น เลิศ (Human Capital Excellence
Center: HCEC)
ลงนาม

(ผู้อานวยการโรงเรียน)
(ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์)
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม รหัสโรงเรียน 10100450
ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่ง เสริมการศึกษาเอกชน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โทรศัพท์ 02-6756970 - 83
โทรสาร 02-2122310 website : http://www.acp.ac.th โรงเรียนบริหารงานโดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภายใต้
การดูแ ลของมูล นิธิ คณะเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย ได้รับ อนุ ญ าตจัด ตั้ง เมื่ อวัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารคนแรก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ดารงตาแหน่งอธิการ เมื่อปีการศึกษา 2508 - 2516 และ 2529 - 2535 ผู้อานวยการคนปัจจุบัน ภราดา ดร.ทักษบุตร
ไกรประสิทธิ์ ดารงตาแหน่งเมื่อปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน
1.1 ประวัติย่อของโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ถือกาเนิดมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโรงเรีย นแรกในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยบาทหลวงเอมิ ล กอลมเบต์ นั กบวชชาวฝรั่งเศสเป็ นผู้ก่อ ตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2428
มุ่งเน้นจัดการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมให้แก่เยาวชน โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นที่ต้องการของผู้ปกครองและศิษย์เก่าในการ
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็ นจานวนมาก ประกอบกับอาคารเรียนมีไม่เพียงพอ ในปี พ.ศ. 2508 ภราดาวิริยะ ฉันท
วโรดม ซึ่งดารงตาแหน่งอธิการในขณะนั้น ได้ขยายสถานที่เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามาที่เซนต์หลุยส์ โดย
มาก่อตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ มีอาคารเรียนหลังแรกชื่อ อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทา
การสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ในครั้งแรกย้ายเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มาเรียน
ณ สถานที่แห่งนี้เท่านั้น กระทั่งปี พ.ศ. 2516 ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย มาดารงตาแหน่งอธิการ ได้ย้ายนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ (เขตบางรัก) มาอยู่รวมกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญ (ซอยเซนต์หลุยส์) ต่อมา
ปี พ.ศ. 2520 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม สถานที่ตั้งปัจจุบันอยู่เลขที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ดิน 8 ไร่
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านมาอย่างสม่าเสมอ โดยคณะภราดาผู้บริหารร่วมกับ
คณะครูได้พัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งอาคารสถานที่มาตามลาดับ ดังจะเห็นได้จาก
จานวนนักเรียนเมื่อแรกเริ่ม 997 คน ครู 27 คน ปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึง 2,440 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 220 คน ในด้านอาคารสถานที่ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด 6 หลัง ซึ่งเรียงตามลาดับการก่อสร้างดังนี้ อาคารมาร์ติน
เดอ ตูรส์ (พ.ศ. 2510) อาคารเซนต์หลุยส์ มารี (พ.ศ. 2518) อาคารไมเกิ้ล (พ.ศ. 2520) อาคารพระนางพรหมจารี
มารี อ า (พ.ศ. 2529) อาคารหิ รั ญ สมโภช (พ.ศ. 2532) อาคารกาญจนาภิ เษก (ปั จ จุ บั น ถู ก ทุ บ ทิ้ ง เพื่ อ ท าสนาม
บาสเกตบอล) และอาคารอัสสัมชัญ 2000 (พ.ศ. 2543) นอกจากนี้ โรงเรียนยัง จัดให้มีแหล่ง การเรียนรู้เพื่อพั ฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์ Discovery Learning Centre (DLC) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี
สากล ห้องเรียนเปียโน ห้องเซรามิค สนามฟุตซอลหญ้าเทียม สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล เป็นต้น
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีอธิการและผู้อานวยการดูแลบริหารงานตามลาดับดังนี้
1. ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม
2508 – 2516 และ 2529 – 2535
2. ภราดาวิจารณ์
ทรงเสี่ยงชัย 2516 – 2522
3. ภราดาชุมพล
ดีสุดจิต
2522 – 2529

10

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564

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 ส่งเสริมให้ มีการบริหาร
จัดการสารสนเทศผ่านระบบ SWIS (School Web-based Information System) และระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
(E-Office) เพื่ อให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็น ระบบครบวงจรคุณ ภาพ รวมถึง พัฒ นาการจัดการเรียนรู้ อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล
 ห้างหุ้นส่วนจากัด/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 จานวนห้องเรียน/ผู้เรียนจาแนกตามระดับที่เปิดสอน
จานวนผู้เรียน
ปกติ

จานวนห้องเรียน
ระดับที่เปิดสอน
ห้องเรียน
ปกติ
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น

ห้องเรียน ห้องเรียน
EP
CEP

6
6
8
8
8
8
44

4
3
4
4
4
4
23

1
1
1
3

จานวนผู้เรียน
ที่มีความต้องการ
พิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

336
354
440
436
443
431
2,440

-

-

-

รวมจานวน
ผู้เรียน

336
354
440
436
443
431
2,440

*ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

1.3 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตาแหน่ง
ประเภท/ตาแหน่ง
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้รับใบอนุญาต/ผู้แทน
- ผู้จัดการ
- ผู้อานวยการ
- รอง/ผู้อานวยการ
รวม
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
- ครูไทย
- ครูชาวต่างประเทศ
รวม
3. บุคลากรทางการศึกษา
- ครูสนับสนุนการสอนและเจ้าหน้าที่
4.อื่นๆ (ระบุ)...
รวมทั้งสิ้น

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม

-

-

1
-

-

-

-

1

-

1
1
2

-

1
1
1
3

-

-

17
23

44
26

-

-

7
2

31
-

-

-

99
51

-

-

10

26

-

-

6

25

-

-

67

-

-

51

96

-

-

16

56 2
220
*ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปอัตราส่วน
ระดับประถมศึกษา จานวนผู้เรียนต่อครู ...17.... : …1…. (2,440/150)
จานวนผู้เรียนต่อห้อง ....35.... :…1……(2,440/70)
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1.3.2 สรุปจานวนครูผู้สอน จาแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจานวนชั่วโมงสอนมากที่สุด
กรณีที่ 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา
ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวม

ปฐมวัย
ตรงเอก ไม่ตรงเอก

-

-

จานวนครูผู้สอน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก
15
1
15
0
14
1
11
0
7
0
10
0
4
0
18
2
95
4
*ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

1.3.3 สรุปจานวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์
รักษาดินแดน (ร.ด.)
กิจกรรมชุมนุม ชมรม
อื่นๆ...ให้ระบุ
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

จานวนครูผู้สอน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
104
99
99
99

1.3.4 สรุปจานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์
จานวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ
ลูกเสือ/เนตรนารี
จานวน
/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชา มีวุฒิ
ไม่มีวุฒิ
จัดตั้ง
ไม่จัดตั้ง
ลูกเสือ เนตรนารี สารอง
63
58
5
ไม่จัดตั้ง
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
65
60
5
จัดตั้ง
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ
ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์
รวม
128
118
10
-
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1.4 ข้อมูลทรัพยากรของสถานศึกษา
แผนที่โรงเรียน

ประกอบด้วย - อาคารเรียนจานวน 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
- อาคารประกอบจานวน 1 หลัง
- ส้วม 76 หลัง
- สระว่ายน้า 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 ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ อาคารที่
พักอาศัย และบ้าน ตามลาดับ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ชุมชน และผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม สาหรับประเพณี
ของชุมชน มีประเพณีทั่วๆไป และประเพณีของชาวจีน
สภาพทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ / แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ
โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และสถานพยาบาล สามารถนานักเรียนออกไปแสวงหาความรู้ หรือเชิญ
วิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสาธิตหรือสอนให้แก่นักเรียน ให้ได้รับประสบการณ์จริง
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ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับดีมาก โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ต่างๆในด้านสัมพันธ์กับชุมชน ดังนี้
การให้บริการชุมชนประจาปีการศึกษา 2564
กิจกรรมการให้บริการชุมชน
ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ
1. การให้บริการแก่ชุมชน
- ด้านอาคารสถานที่/สนามกีฬา
- ผู้ปกครองและศิษย์เก่า
- ชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองและศิษย์เก่า
- ชุมชนรอบโรงเรียน
- ด้านการประชาสัมพันธ์
- สถานีตารวจยานนาวา/สานักงานเขตสาทร
- สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
- โรงเรียนอัสสัมชัญ
- ศูนย์สาธารณสุข
- ด้านปัจจัย
- เจ้าหน้าที่ตารวจ/พนักงานเทศกิจ
- เจ้าหน้าที่อาสาจราจร
- สถานีตารวจยานนาวา
- ด้านการให้ความร่วมมือ
- สนง.เขตสาทร / วัดปรก / สมาคมแต้จิ๋ว
- เขตพื้นที่การศึกษา / บริษัท / ธนาคาร / โรงเรียน
การรับบริการจากชุมชนด้านต่าง ๆ ประจาปีการศึกษา 2564
บุคคล/หน่วยงาน
รายการ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับความช่วยเหลือ
1. ผู้ปกครองช่วยสอน
- ผู้เรียน
- ผู้ปกครอง
2. ดูแลการจราจรและอาสา - โรงเรียน
- สถานีตารวจยานนาวา
จราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
- สานักงานเขตสาทร
- อาสาสมัคร / ผู้ปกครอง
3. พิธีทางศาสนา/เทศนา
- โรงเรียน
- วัดเซนต์หลุยส์ / วัดยานนาวา
4. ดูแลสุขภาพจิต
- ผู้เรียน/ผู้ปกครอง
- มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดูแลสุขอนามัยของนักเรียน - โรงเรียน
- ศูนย์สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง
- โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
โรงเรีย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ าง ๆ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน เช่ น กิ จกรรมปฐมนิ เทศ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 14
แก้ว สีบุญเรือง มาให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทั่วไปและการป้องกันโรค
1.6 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ห้องสมุดมีขนาด 500 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 69,843 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ บาร์โค้ช
2) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 35 ห้อง ได้แก่
ห้องคอมพิวเตอร์
9 ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์
3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 13 ห้อง
ห้องศิลปะ
2 ห้อง
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ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี
ห้องศาสนสัมพันธ์
ห้องพละ
ห้องสื่อการเรียนการสอน
ห้องอื่นๆ ระบุ...............
3) แหล่งเรียนรู้

4
1
-

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
1. ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. ห้อง STEM
4. ห้องดนตรีสากล / ดุริยางค์
5. ห้องศิลปะ
6. ห้องดนตรีไทย
7. ห้องเรียนสีเขียว
8. ห้องโสตทัศนูปกรณ์
9. ห้องเปียโน
10. ห้องเซรามิค
11. ศูนย์ Discovery Learning Cemtre (DLC)
12. ห้องปฏิบัติการ Science Lab
13. ห้องแนะแนว
14. ห้องสมุด
15. ห้องสมุด EP
16. ห้องเกียรติยศ
17. ป้ายนิเทศ บริเวณใต้ตึก
18. สวนหย่อม บริเวณรอบโรงเรียน
19. ตู้ปลา – บ่อปลา แสดงระบบนิเวศบริเวณรอบ
โรงเรียน
20. ห้อง Cooking
21. สวนพฤกษศาสตร์ ตึกไมเกิ้ล

ห้องพยาบาล
ห้องแนะแนว
ห้องลูกเสือ
ห้องสันทนาการ

1
1
1
-

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรอบโรงเรียน
1. วัดยานนาวา
2. วัดปรก
3. วัดบรมสถล(วัดดอน)
4. วัดลุ่มเจริญศรัทธา
5. วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก)
6. วัดเซนต์หลุยส์ สาทร
7. อาสนวิหารวัดอัสสัมชัญ
8. มัสยิดฮารูณ บางรัก
9. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพ
10. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
11. พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย (อาคารกรุงเทพประกันภัย
ถนนสาทรใต้)
12. Thailand Creative & Design Centre
(ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) ไปรษณีย์กลาง
13. สวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋ว
14. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
15. บ้านทรงไทย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
16. ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (วัดวรจรรยาวาส)
17. พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้)
18. สานักงานเขตสาทร
19. ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ

2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความวิริยะ อุตสาหะเป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จ ดังปณิธานที่ว่า LABOR
OMNIA VINCIT
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต สร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นผู้นาด้านวิชาการ และบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
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พันธกิจ (Missions)
1. พัฒนาครูและผู้เรียนให้ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต
2. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน
3. พัฒนาทักษะผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ
4. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
5. พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน
6. ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
เป้าหมาย (Goals)
1. ครูและผู้เรียนมีการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต
2. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน
3. ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
4. ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม 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
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินชีวิตตามแนวมงฟอร์ต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องคความรูที่ดีเลิศ (Best Practice)
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้
ที่ดีเลิศ (Best Practice)
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
“ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”
เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
“มีวินัย เสริมสร้างความเป็นผู้นา เลิศล้าภาษาอังกฤษ คณิต และเทคโนโลยี”
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3. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

***
***
มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ
ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
สถานศึ
ก
ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
(ร้อยละ) (อธืบาย) (ร้อยละ) (อธิบาย)
สช.
เป้าหมาย

โครงการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการ
พัฒนาการจัด Montfort
การศึกษาให Forver
บรรลุตามทิศ
ทางการจัด
การศึกษาใน
แนวมงฟอรต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการ ACP
ยกระดับ
SMART BOYS
คุณภาพสูการ
เปนโรงเรียน
ผลิตภาพและผู
นาดานวิชาการ

88.25 ดีเลิศ

ผลสาเร็จ

89.76

ดีเลิศ

ม.1.2 ข้อ1,3
ม.2.4

ย.3

ตัวชี้วัดที่ 3

ค่าเป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ 94 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. ผู้เรียนมีทัศนคติในการร่วมมือร่วมงานและเอื้ออาทร ร้อยละ 94 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมตามจิตตารมณ์นักบุญ หลุยส มารี และ อบรม
สิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 85 อยู่ในระดับดีเลิศ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ร้อยละ 80
อยู่ในระดับดีเลิศ
ผลสาเร็จ
1. ผู้เรียนมีการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มีจิตสาธารณะ ร้อยละ 97.01 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. ผู้เรียนมีทัศนคติในการร่วมมือร่วมงานและเอื้ออาทร ร้อยละ 97.01 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมตามจิตตารมณ์นักบุญ หลุยส มารี และ อบรม
สิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 85.00 อยู่ในระดับดีเลิศ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ร้อยละ 80.00
อยู่ในระดับดีเลิศ
84.00 ดีเลิศ 90.67
ยอด ม.1.1 ข้อ2,
ย.1
ตัวชี้วัดที่ 2
เยี่ยม ข้อ3, ข้อ4
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 8
ค่าเป้าหมาย
1. ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ 96 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. ผู้เรียนที่สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ตั้งแต่ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 74 อยู่ในระดับดี
3. ผู้เรียนได้นาผลงาน ชิ้นงาน โครงงานหรือนวัตกรรม เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ร้อยละ 82 อยู่ใน
ระดับดีเลิศ
ผลสาเร็จ
1. ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. ผู้เรียนที่สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ตั้งแต่ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.00 อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
3. ผู้เรียนได้นาผลงาน ชิ้นงาน โครงงานหรือนวัตกรรม เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ร้อยละ 82.00
อยู่ในระดับ ดีเลิศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถ
นาเสนอผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ แต่ได้นาเสนอให้คุณครู
ประจาวิชาดูในชั่วโมงเรียนออนไลน์เท่านั้น
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***
***
มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
สถานศึ
ก
ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
(ร้อยละ) (อธืบาย) (ร้อยละ) (อธิบาย)
สช.
โครงการ
81.50 ดีเลิศ 88.75 ดีเลิศ ม.3 ข้อ1-3
ย.1 , ย.3
ตัวชี้วัดที่ 2
Innovative
ตัวชี้วัดที่ 3
Teachers
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 6
ค่าเป้าหมาย
1. ครูผู้สอนทุกวิชาที่มีรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างน้อย 4 แผน/วิชา/ชั้น/ปี
การศึกษา ร้อยละ 87 อยู่ในระดับดีเลิศ
2. ครูผู้สอนทุกวิชาจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ร้อยละ
76 อยู่ในระดับดีเลิศ
ผลสาเร็จ
1. ครูผู้สอนทุกวิชาที่มีรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างน้อย 4 แผน/วิชา/ชั้น/ปี
การศึกษา ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. ครูผู้สอนทุกวิชาจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม
ร้อยละ 77.50 อยู่ในระดับดีเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการ ACP 79.33 ดีเลิศ 75.33 ดีเลิศ ม.2 ข้อ 4
ย.3
ตัวชี้วัดที่ 3
พัฒนาความ ENGAGEMENT
ตัวชี้วัดที่ 7
ผูกพันระหวาง
ค่าเป้าหมาย
โรงเรียน ครู
1. ผู้ปกครองที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 77 อยู่ในระดับดีเลิศ
ผูปกครอง และ
2. ผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 77 อยู่ในระดับดีเลิศ
ผูเรียน
3. ครูที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84 อยู่ในระดับดีเลิศ
ผลสาเร็จ
1. ผู้ปกครองที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 55.00 อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 79.00 อยู่ในระดับดีเลิศ
3. ครูที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.00 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
91.33 ยอด 93.82
ยอด ม.2 ข้อ 1 - 6
ย.3
ตัวชี้วัดที่ 1
พัฒนาระบบ จัดการ
เยี่ยม
เยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 2
การบริหาร
ตัวชี้วดั ที่ 5
จัดการมุงสู
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานสากล
1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ร้อยละ 92 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 94 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3. โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 86 อยู่ในระดับดีเลิศ
4. ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 91 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 91 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
6. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 94 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ผลสาเร็จ
1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ร้อยละ 95.00 อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

***
***
มาตรฐาน
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
การศึกษาของ
ยุทธศาสตร์ นโยบายและจุดเน้น
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
สถานศึ
ก
ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
(ร้อยละ) (อธืบาย) (ร้อยละ) (อธิบาย)
สช.
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 91.75 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3. โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 94.50 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4. ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 93.67 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
6. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 97.00 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
เป้าหมาย

โครงการ
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ผลสาเร็จ

*** ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
*** นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏอยู่หน้า 18 ข้อ 7

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
4.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จานวน
นักเรียน
ที่เข้าสอบ
197
197
197
197

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET)

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ ปี 2564 2562

36.83
34.34
50.38
39.22

56.71
49.73
60.56
76.07

2563

2564

-

59.31
44.42
50.38
39.22

ผลต่างคะแนนเฉลี่ย ร้อยละของคะแนน
แปลผลพัฒนาการ
ปี63 เทียบปี62 เฉลีย่ ปี63 เทียบปี62 เทียบกับร้อยละ 3

-

-

-

*** หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงไม่มีการบังคับนักเรียนเข้าทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน การสอบขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนเอง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนสมัครสอบ
จานวน 197 คน จากนักเรียนทั้งหมด 431 คน
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จานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์2
วิทยาศาสตร์2
STEM Education
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
ภาษาจีน

ป.1
จานวน
จานวน นักเรียนที่มี ร้อยละ
นักเรียน ผลระดับ 3
ขึ้นไป
336
334
99.40

ระดับผลการเรียน
ป.2
จานวน
จานวน นักเรียนที่มี ร้อยละ
นักเรียน ผลระดับ 3
ขึ้นไป
354
350
98.87

ป.3
จานวน
จานวน นักเรียนที่มี ร้อยละ
นักเรียน ผลระดับ 3
ขึ้นไป
440
405
92.05

336
336

335
335

99.70
99.70

354
354

349
353

98.59
99.72

440
440

412
434

93.64
98.64

336

335

99.70

354

353

99.72

440

419

95.23

336
336
336
336
336

335
335
332
336
335

99.70
99.70
98.81
100.00
99.70

354
354
354
354
354

351
352
353
354
350

99.15
99.44
99.72
100.00
98.87

440
440
440
440
440

406
436
439
440
414

92.27
99.09
99.77
100.00
94.09

336
336
336
336
336

336
335
334
334
334

100.00
99.70
99.40
99.40
99.40

354
354
354
354
354

354
353
352
353
351

100.00
99.72
99.44
99.72
99.15

440
440
440
440
440

437
432
429
438
421

99.32
98.18
97.50
99.55
95.68

336

335

99.70

354

353

99.72

440

434

98.64
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กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์2
วิทยาศาสตร์2
STEM Education
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
ภาษาจีน

ป.4
จานวน
จานวน นักเรียนที่มี ร้อยละ
นักเรียน ผลระดับ 3
ขึ้นไป
436
409
93.81

ระดับผลการเรียน
ป.5
จานวน
จานวน นักเรียนที่มี ร้อยละ
นักเรียน ผลระดับ 3
ขึ้นไป
443
396
89.39

ป.6
จานวน
จานวน นักเรียนที่มี ร้อยละ
นักเรียน ผลระดับ 3
ขึ้นไป
431
396
91.88

436
436

383
426

87.84
97.91

443
443

356
398

80.36
89.84

431
431

392
402

90.95
93.27

436

405

92.89

443

399

90.07

431

399

92.58

436
436
436
436
436

405
435
433
436
405

92.89
99.77
99.31
100.00
92.89

443
443
443
443
443

378
437
437
439
371

85.33
98.65
98.65
99.10
83.75

431
431
431
431
431

387
423
425
429
358

89.79
98.14
98.61
99.54
83.06

436
436
436
436
436

399
384
435
436
396

91.51
88.07
99.77
100.00
90.83

443
443
443
443
443

267
317
436
432
336

60.27
71.56
98.42
97.52
75.85

431
431
431
431
431

270
338
407
392
304

62.65
78.42
94.43
90.95
70.53

436

402

92.20

443

397

89.62

431

418

96.98

5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา
ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด
เพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบท
นั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive)
แบบอย่ างที่ ดี (Best - Practice) หมายถึ ง รู ปแบบวิธี ปฏิ บั ติ หรือขึ้นตอนการปฏิ บั ติ ที่ ท าให้ สถานศึ กษาประสบ
ความสาเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสาเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอย
หลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
1. กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ในโครงการ ACP
SMART BOYS
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการเรียน
การสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียน
ทุ ก ระดั บ ชั้ น รู้จั ก การแก้ ปั ญ หา มี ค วามอดทน
วิริยะอุตสาหะในการทางาน มีความพยายาม

มาตรฐานด้าน
ระดับการศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ประถมศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข้อย่อย 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
มุ่ ง มั่ น ในการท างาน โดย ผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 2 เรี ย นรู้ กิ จ กรรมในค า
จากัดความว่า “Play” คือ กระบวนการเรียนรู้
ผ่านการเล่น รู้สึกสนุกเหมือนกับกาลังนั่งเล่นอยู่
ผู้เรียนต้องคิด ออกแบบสร้างสรรค์และลงมือทา
ด้วยตนเอง ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 –
4 เรียนรู้กิจกรรมในคาจากัดความว่า “Create”
คือ การสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแตกต่างจาก
รู ป แบบเดิ ม โดยการท างานเป็ น กลุ่ ม มี ก าร
วางแผน รู้จักการแก้ปัญหาทางานร่วมกับผู้อื่น มี
ความอดทน มุ่งมั่นในการทางาน คิดสร้างสรรค์
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เรียนรู้
กิจ กรรมในค าจ ากั ด ความว่ า “Succeed” คื อ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีลาดับขั้นตอนที่จะนาไปสู่
การสร้าง หรือประดิษฐ์ชิ้น งานออกมาได้สาเร็จ
รู้จักการทางานเป็นทีม มีความพยายามมุ่งมั่นใน
การท างานสร้ างสรรค์ สั ง คม และกิ จ กรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการคิดระดับสูงในระดับชั้น
ป.4 – ป.6 สามารถน าชิ้ น งานหรื อ ผลงานนั้ น
นาไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจาวันได้จริง
2. การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ACP STEP เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
สอดแทรกทั ก ษะต่ า งๆให้ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย นคื อ
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 รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์
ศั ก ยภาพของผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล และได้
กาหนดเป็ นเป้าหมายกระบวนการจัดการเรีย น
การสอนที่ เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ น าไปสู่ ก าร
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น เหมาะสม
กับบริบทจุดเน้นของโรงเรียน และศักยภาพของ
ผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถนาหลักสูตรมาขยายลงสู่
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งครบถ้ ว นตาม
ตัวชี้วัด พร้อมกับมีการเชื่อมโยงเป้าหมาย

มาตรฐานด้าน
ระดับการศึกษา
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข้อย่อย 1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
4. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ
และนาผลมาพัฒนาผุ้เรียน
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ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูต รแกนกลางศึกษาขั้น
พื้น ฐาน และหลั กสูต รของโรงเรียน จั ดรูป แบบ
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด ของ
หลักสูตร มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้ ง 3 ด้ า น คื อ ด้ า นความรู้ (K) ด้ า นทั ก ษะ
ก ร ะ บ ว น ก าร (P) ส ม ร ร ถ น ะ ส าคั ญ แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ (A) มี ก ารก าหนด
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่ า งครบถ้ ว น นอกจากนี้ ครู ผู้ ส อนมี ก าร
ออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลายวิธีไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ชั ด เจนเป็ น ขั้ น ตอน ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
เนื้อหาสาระ และจุดประสงค์ มีการเรียนการสอน
ที่ ต อบสนองความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คลและ
พัฒนาการทางสติปัญญามากกว่า 3 รูปแบบ เช่น
วิ ธี ก ารสอนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม วิ ธี ก ารสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพั นธ์ วิธีการสอนแบบ 5 E
วิธีสอนแบบโครงงาน(Project Method) วิธีการ
สอน แบบการแก้ ปั ญ หา (Problem-Solving
Method) ด้วยวิธีสืบเสาะความรู้ 5E วิธีการสอน
แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว (JIGSAW)
วิธี ก ารสอนแบบร่ วมมื อ : เทคนิ ค คู่ คิ ด วิ ธี ก าร
สอนแบบ 3P เป็ นต้น เพื่ อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้

มาตรฐานด้าน

ระดับการศึกษา

6. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ
6.1 ปีการศึกษาปัจจุบัน
ด้านครู
รางวัลครู เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครุสดุดี ประจาปีการศึกษา 2564 จานวน 1 คน
คือ มิสวารุณี ดารงค์ชัยธนา
รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2565 จานวน 29 คน ดังนี้
1. มาสเตอร์รุจ
คเนจร ณ อยุธยา
2. มาสเตอร์พรศักดิ์ ขาวพรหม
3. มาสเตอร์นนทวุฒิ กิตติวโยธิน
4. มาสเตอร์ชลิต
พิมพ์แก้ว
5. มิสณิชนันทน์
นาคสวัสดิ์
6. มิสรุจนา
บุญปักษ์
7. มิสชุลีพร
ดัดงาม
8. มิสนิศารัตน์
คงสวัสดิ์
9. มิสกฤษณา
ธีระเชาวพัฒน์
10. มิสวราภรณ์
ทับทิม
11. มิสสุนิสา
รักเผ่าพงศ์
12. มิสสุกัญญา
ศุขวิทย์
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13. มิสรัชดาวัลย์
15. มิสเพ็ญพิมล
17. มิสโสภิต
19. มาสเตอร์มีศักดิ์
21. มิสดารณี
23. มิสชนากานต์
25. มาสเตอร์วิภาคย์
27. มาสเตอร์สมเจตน์
29. มิสเยาวลักษณ์
ด้านนักเรียน

ศรีวรกุล
ธีระเชาวพัฒน์
จันทร์ชลอ
พิมพ์แก้ว
ไทยละเอียด
ศรีชมภู
ทวีศักดิ์พจน์
สุขศาลา
ชัยพรพิศุทธิ์

14. มิสนิภา
16. มิสธิติยา
18. มิสอรัญญา
20. มิสนฤทัย
22. มิสวัชรินทร์
24. มิสรักชนก
26. มิสรุจี
28. มิสปิยนุช

ผินกลับ
ใจชื่น
พิมพ์แก้ว
พิมพ์แก้ว
รัตตะมณี
วิจิตรลัญจกร
ขาวพรหม
เจริญยัง

ดังนี้

ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

การแข่งขันคณิตศาสตร์ 2 รายการ
- International Talent Mathematics
Contest 2021
- Thailand Mathematics Contest
ครั้งที่ 9
การแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ Thailand
International Mathematical Olympiad
Final Round 2021
การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ
Singapore & Asian School Math
Olympiad 2021
การแข่งขันคณิตศาสตร์
รายการ Kangaroo Math Thailand 2021

เหรียญทองแดง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ


เหรียญทองแดง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ

นานาชาติ
 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ

นานาชาติ
 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ

นานาชาติ

การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ Hong
Kong International Mathematical
Olympiad Heat Round 2021 Thailand

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
เหรียญทองแดง
รายการ Siam International Math and
Science Olympics 2021 (National
round)
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เหรียญทองแดง
โอลิมปิก ระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา
ประจาปี พ.ศ. 2564 รายการ 18th
International Mathematics and
Science Olympiad (IMSO) for Primary
School Students (Virtual Edition)
Indonesia

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ


ประเทศฮ่องกง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ

นานาชาติ

ประเทศไทย

 เขตพื้นที่/จังหวัด

ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

ประเทศไทย

หมายเหตุ
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ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

-ประเภททีมชนะเลิศ
-ประเภทเดี่ยว
เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง
การแข่งขันรายการคณิตศาสตร์ Asian
-ประเภททีมชนะเลิศ
Science and Mathematics Olympiad - และอันดับที่ 3
for Primary Schools 2021
-ประเภทเดี่ยว
- เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ


ประเทศไทย

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ

นานาชาติ

ประเทศไทย

การแข่งขันเปียโน รุ่นอายุ 11 ปี รายการ
UTS WORLD VIRTUAL YOUTH
FESTIVAL 2021 ประเภท Talent Show
-TALENT SHOW YOUTH UNDER 12
การแข่งขันเปียโน ออนไลน์
รายการ 1st Young Concert Artists
International Piano Competition 2021
รายการแข่งขันดนตรีเยาวชน นานาชาติ
ฮ่องกง ครั้งที่ 9 ประจาปี 2021 รอบ
คัดเลือกประเทศไทย
แข่งขันเปียโนรอบชนะเลิศนานาชาติ
ประเภทรุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี และประเภท
Grade 4
นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ปี 2022
ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส
ออนไลน์
เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ นักเรียน
เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น-เด็กและ
เยาวชนนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจาปี
2565
การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League
Thailand Online 2020/21ชิงชนะเลิศ
ประเทศไทย ประจาปี 2564 ประเภท
Robot Design Awards สาขา Robot
Design Programming Awards
การแข่งขันการประกวดบรรเลงบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์ “อัครศิลปิน” ครัง้ ที่ 2 ระดับ
มัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
การแข่งขัน รายการ To Be Number One
2022 รุ่น Pre-Teenage ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จากทีม Thossaporn Thunder

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
นานาชาติ


ประเทศไทย

Gold award
รุ่นอายุ 11-12 ปี

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
นานาชาติ

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ

นานาชาติ

ประเทศไทย

 เขตพื้นที่/จังหวัด
 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

 เขตพื้นที่/จังหวัด

ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

ประเทศไทย

รองชนะเลิศอันดับ 2
โล่รางวัล
เหรียญรางวัล

 เขตพื้นที่/จังหวัด

ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

ประเทศไทย

รองชนะเลิศอันดับ 2
ถ้วยเกียรติยศสมาคม
เมโลเดียน

 เขตพื้นที่/จังหวัด

ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

ประเทศไทย

ชนะเลิศ

 เขตพื้นที่/จังหวัด
ภาค/ประเทศ

 นานาชาติ

ประเทศไทย

การแข่งขันรายการวิทยาศาสตร์ Asian
Science and Mathematics Olympiad
for Primary Schools 2021

เหรียญทอง

โล่รางวัล เด็กและ
เยาวชนดีเด่น

ประเทศไทย

ประเทศไทย

หมายเหตุ
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ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด

ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

ประเทศไทย

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
ภาค/ประเทศ

 นานาชาติ

ประเทศไทย

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
ภาค/ประเทศ

 นานาชาติ

ประเทศไทย

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
ภาค/ประเทศ

 นานาชาติ

ประเทศไทย

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
ภาค/ประเทศ

 นานาชาติ

ประเทศไทย

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด

ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

ประเทศไทย

 เขตพื้นที่/จังหวัด

ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ
ชนะเลิศ
 เขตพื้นที่/จังหวัด
ประกาศนียบัตรและ 
ภาค/ประเทศ
เงินรางวัลจานวน 100  นานาชาติ
USD
การแข่งขันว่ายน้า รายการ Bangkok
ยอดเยี่ยมอันดับ 3 รุ่น  เขตพื้นที่/จังหวัด
Planetarium Swimming Cup 2021 ณ 9 ปี 3 เหรียญทอง 1 
ภาค/ประเทศ
สระว่ายน้าบ้านกล้วย นักกีฬาว่ายน้า
เหรียญเงิน 1 เหรียญ  นานาชาติ
ทองแดง
การแข่งชิงแชมป์ว่ายน้าฟรีสไตล์ 1,500
เหรียญทองแดง
 เขตพื้นที่/จังหวัด
เมตร รุ่นอายุ 10 - 11 ปี สระว่ายน้าการ

ภาค/ประเทศ
กีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 นานาชาติ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เหรียญทอง
 เขตพื้นที่/จังหวัด
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เหรียญเงิน

ภาค/ประเทศ
ประจาปี พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
 นานาชาติ
ชั้นป.3

ประเทศไทย

การแข่งขัน โครงการห้องเรียนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา
เครื่องดนตรีประเภท- Saxophone
การแข่งขัน โครงการห้องเรียนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา
เครื่องดนตรีประเภท- Clarinet
การแข่งขัน โครงการห้องเรียนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา
เครื่องดนตรีประเภท- Trombone
การแข่งขัน โครงการห้องเรียนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา
เครื่องดนตรีประเภท- Trumpet
การแข่งขันรายการ 4TH Valaya
Alongkorn Virtral Intarnational Music
Competition 2021 ประเภทเดี่ยวเครื่อง
ลมไม้ (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันรายการ 4TH Valaya
Alongkorn Virtral Intarnational Music
Competition 2021 ประเภทเดี่ยวเครื่อง
ลมทองเหลือง (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี
แข่งขัน "ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์
ทแอดวานซ์เทรนนิ่ง 2021" กลุ่มอายุ 8-11
ปี
การแข่งขันอ่านเร็วและทายคาศัพท์ Schola
Fastest Reader 2022

รางวัลอันดับที่ 3

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
ประเทศไทย

หมายเหตุ
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ชื่อรางวัล
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจาปี พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นป.5
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจาปี พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นป.6
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจาปี พ.ศ. 2564 วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นป.3
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจาปี พ.ศ. 2564 วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นป.5
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจาปี พ.ศ. 2564 วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นป.6

6.2

ประเภทรางวัล

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

ระดับ

เหรียญทองแดง

 เขตพื้นที่/จังหวัด

ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

ประเทศไทย

เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
ภาค/ประเทศ

 นานาชาติ

ประเทศไทย

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
ภาค/ประเทศ

 นานาชาติ

ประเทศไทย

เหรียญทอง

 เขตพื้นที่/จังหวัด
ภาค/ประเทศ

 นานาชาติ

ประเทศไทย

เหรียญเงิน

 เขตพื้นที่/จังหวัด
ภาค/ประเทศ

 นานาชาติ

ประเทศไทย

หมายเหตุ

ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
ชื่อรางวัล

1. สถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านหุ่นยนต์ จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา
2. โรงเรียนสอนดนตรีไทย 100 ระดับประเทศ

ปี พ.ศ.
ที่ได้รับรางวัล
2563

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักนายกรัฐมนตรี

2562

หมายเหตุ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

7. ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี)
นโยบายและจุดเน้น
1. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ
2. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
3. พัฒ นาผู้เรียนให้มีทั กษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไ ขสถานการณ์ เฉพาะหน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก

มี





ไม่มี
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นโยบายและจุดเน้น
สถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
4. พัฒ นาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทั กษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
5. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญ ญาประดิษฐ์
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน
6. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการ
สื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
8. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
9. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนั ก และส่งเสริมคุณ ลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้
11. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทาหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human
Capital Excellence Center: HCEC)
13. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพั ฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒ นารายบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

มี

ไม่มี















8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)

ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดีมาก
ดี
ดี

ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID –๑๙ จาก สมศ.
ในรอบที่ 4 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
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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)
๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตาม
o ดี (๕ ข้อ)

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
✓
๔. มีการนาผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน ด้าน
✓
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
๕. มีการนาเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
✓
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึก ษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม สะท้อนจุดเน้ น ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานสู่นวัตกรรม สถานศึกษาได้นาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ได้ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practices) สถานศึกษาควรนาเสนอเพิ่มเติมให้มี
ความชัดเจนในการกาหนดเป้าหมายให้บรรลุวิสัยทัศน์ “...การสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้นาด้านวิชาการ...” และ
กลยุทธ์ที่ ๖ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒“ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดี เลิศ
(Best Practices)” ควรน าเสนอว่ ามี ก ารกาหนดเป้ า หมายเชิ ง ปริ มาณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ ให้ ผู้เรีย นเผยแพร่ ผลงาน
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practices) อย่างไร มีวิธีดาเนินการ กากับติดตาม ประเมินผลอย่างไร มีผลจากการ
เผยแพร่ผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้วเป็ นอย่างไร สถานศึกษา ควรนาเสนอรายงานการเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practices) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายสนับสนุนการดาเนินงาน ใน
ภาคผนวก หรือแนบไฟล์ หรือ ลิงก์ หรือ QR Code ให้เข้าถึง ข้อมูล มีวิธีการน าเสนอรายงาน และเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงาน ให้ เป็นต้นแบบเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างไร เช่น นาเสนอในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ ก
เว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือ QR CODE เป็นต้น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น การบริหารคุณภาพสู่สถานศึกษาผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
ผลการพิจารณา
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
๑. มีการวางแผนการดาเนินการในแต่ละปีการศึกษา
o ปรับปรุง (๐ ๓ ข้อ)
o พอใช้ (๔ ข้อ)
๒. มีการนาแผนการดาเนินการไปใช้ดาเนินการ
oดี (๕ ข้อ)
๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผน
๔. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ในปีการศึกษา
ต่อไป
๕. มีการนาเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม สะท้อนจุดเน้นการบริหารคุณภาพสู่สถานศึกษา ผลิตภาพ
และผู้นาด้านวิชาการให้มีความชัดเจน สถานศึกษาควรนาเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาในด้านการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ “...การสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้นาด้านวิชาการ...” และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒“ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นสถานศึกษาผลิตภาพ และผู้นาด้านวิชาการ” ได้อย่างไร สถานศึกษาควร
ระบุว่าได้มีการทบทวนคุณภาพเพื่อแสดงถึงความเป็นระบบจากการนาข้อเสนอแนะ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามมาใช้ในการวางแผนพั ฒ นาการบริห ารสถานศึกษาอย่างไร และได้นาผลการประเมินตนเองในปีนี้ ไปวาง
แผนพัฒนาต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปอย่างไร สถานศึกษาควรแนบเอกสารหลักฐานที่ระบุตามรายการ และหลักฐาน
ภาพถ่ายสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน โครงการต่าง ๆ ในภาคผนวก หรือแนบไฟล์ หรือ ลิงก์ หรือ QR Code ให้
เข้าถึงข้อมูล ควรนาเสนอว่ามีวิธีรายงาน และเผยแพร่ผลการดาเนินงาน อย่างไร เช่น ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟ
ซบุ๊ก และเว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือ QR CODE เป็นต้น
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานสู่นวัตกรรม
ผลการพิจารณา
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี
o ปรับปรุง (๐ ๓ ข้อ)
๒. ครูทุกคนมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน o พอใช้ (๔ ข้อ)
o ดี (๕ ข้อ)
การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ
๔. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมให้ชัดเจน สะท้อนจุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานสู่นวัตกรรม สถานศึกษานาเสนอว่าครูมีการจั ดทา แผนการจัดการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นที่ไ ด้ระบุ ระบุว่าครูส่วนใหญ่(ร้อยละ ๘๙.๐๓) ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและผนวกภูมิปัญญาของท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการนาเสนอผลการประเมินความสามารถใน
สื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และแหล่งเรี ย นรู้ที่ เอื้ อ ต่อ การเรี ยนรู้ ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ร้อ ยละ ๘๙.๘๙ สู ง กว่า ค่ า
เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๗.๐๐) สถานศึกษาควรนาเสนอว่ามีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาครูบางส่วน
(ร้อยละ ๑๐.๙๗) ให้สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล เช่น จัดการอบรมการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรม กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นต้น มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
น าเสนอการก าหนดเป้ า หมายจั ด ท าแผนพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ครู ให้ ผ ลิ ต นวั ต กรรมต่ อ ยอดโครงการ ACP Innovative
Teachers ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานที่ ๒ ในปีการศึกษาต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถานศึกษาควรนาเสนอข้อมูลใน SAR ในด้านบริบทของสถานศึกษาและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ เพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ได้แก่ แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้ง จานวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง ใน
แต่ละปีการศึกษา เป็นต้น
สถานศึกษาควรนาเสนอจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง ข้อมูล หลักฐานอ้างอิง เพื่อ
ประกอบการประเมินคุณภาพเพิ่มเติม และเผยแพร่ ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ สารสนเทศจาก การนาผล
จากการประเมินภายในของปีที่ผ่านมา หรือ ข้อมูลการพัฒนาย้อนหลัง การนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่
ผ่านมา หรือ ผลจากการกากับติดตาม ข้อเสนอแนะ จากบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึ ก ษา สรุ ป ข้ อ มู ล การรายงาน ผลการด าเนิ น งาน การพั ฒ นาผลการแก้ ไ ขปั ญ หา รวมทั้ ง การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ โดยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม ผ่านสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ นาเสนอว่าข้อมูลบางรายการอาจแนบเป็นเอกสาร รูปภาพในภาคผนวก หรือ ทาเป็น QR Code หรือ
ลิงก์ให้เข้าถึงข้อมูล
การนาเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/การดาเนินการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) เรื่อง กิจกรรม
สร้างสรรค์ ในโครงการ ACP SMART BOYS และ กิจกรรมวัน ACP Creative Project Day สถานศึกษาควรนาเสนอ
ในรูปแบบที่ แสดงถึงความเป็ นระบบในการรายงานผลการสร้าง/พั ฒ นานวัตกรรม และ การปฏิบัติ ที่เป็น เลิศ และ
หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน สถานศึกษาควรเขียนรายงานที่แสดงถึงกรอบความคิดของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม และ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เริ่มจากการระบุความเป็ นมา หรือความต้องการในการพั ฒนา หรือสภาพของปัญ หา กาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ หรือขั้นตอนของการดาเนินงาน ปัจจัยความสาเร็จ บทเรียนที่ได้รับ (Lesson
Learned) ผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลสาเร็จที่โดดเด่น และการเผยแพร่เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งแนวทาง
ในการนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ หรือพัฒนาต่อเนื่อง หรือดาเนินการให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
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

ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์
ที่นกาหนด

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

2,440

2,250

92.19

ยอดเยี่ยม

✓

2,263

92.75

✓

2,247

92.07

✓

2,262

92.68

✓

2,227

91.27

2,228

91.32

✓

2,265

92.84

✓

2,147

88.00

✓

2,272
2,220

93.13
91.00

✓

2,245

92.00

✓

2,196

90.00

2,098

86.00

✓

2,098

86.00

✓

2,098

86.00

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่
ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่
ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคานวณใน
แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทางานเป็นทีม
3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน
ชิ้นงาน ผลผลิต
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2 ร้อยละของผู้เรีย นมีค วามสามารถในการน า
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การ
ทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

ปฏิบัติ

เป้าหมาย
ไม่ปฏิบัติ (ร้อยละ)

77.00

91.00

86.00

86.00

จานวนผู้เรียน (คน)

2,440

2,440

2,440

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
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ประเด็นพิจารณา
5.

ผ่านเกณฑ์
ที่นกาหนด

***
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

2,327

95.37

ยอดเยี่ยม

2,327

95.37

2,379

97.48

2,440

100.00

2,317

94.96

2,404

98.51

2,440

100.00

2,367

97.01

2,297

94.13

2,440

100.00

2,153

88.28

2,375

97.33

2,375

97.33

2,213

90.71

2,255

92.41

2,172

89.00

การปฏิบัติงาน

จานวนผู้เรียน (คน)

ปฏิบัติ

ทั้งหมด

เป้าหมาย
ไม่ปฏิบัติ (ร้อยละ)

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
80.00 2,440
สถานศึกษา
5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตาม
✓
หลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
89.00 2,440
อาชีพ
6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
✓
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
✓
เจตคติที่ดีในการจัดการ การทางานหรืองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
83.00 2,440
สถานศึกษากาหนด
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
✓
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสานึก
ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
✓
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
83.00 2,440
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
✓
คุณค่าของความเป็นไทย
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
✓
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
91.00 2,440
หลากหลาย
- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อ
✓
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
86.00 2,440
4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง ✓
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
✓
ผู้อื่น
สรุปผลการประเมิน = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคานวณ
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ) =
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100 x จานวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
จานวนผู้เรียนทั้งหมด

93.70

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 – 100.00

=
=
=
=
=
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กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้
1.1 ผลสั ม ฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
1.) มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร
และการคิด
คานวณ

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ระดับคุณภาพ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นตาม ยอดเยี่ยม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21
และมี ผลงานการแข่งขันด้ านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อที่ 3 พัฒ นา
ทั ก ษะผู้ รี ย นตามศตวรรษที่ 21 และส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ช าการสู่ ร ะดั บ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิ ตภาพและผู้นา
ด้านวิชาการ และกลยุทธ์ที่ 1 พัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้กาหนดเป็นเป้าหมายของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข้อย่อยที่ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น ซึ่ง มีค่าเป้าหมายที่ กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีค่าเป้าหมายในการอ่าน ร้อยละ 79.00 การเขียน
ร้อยละ 79.00 การสื่อสาร ร้อยละ 74.50 และการคิดคานวณ ร้อยละ 75.50 และ
กาหนดความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
เฉลี่ยระดับชั้นละ 78.13 และระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เฉลี่ยระดับ ชั้น ละ
75.88
โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นามาตรฐานผู้ เรีย นให้ มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อ สาร และมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่ ม
สาระการเรี ย นรู้ค ณิ ตศาสตร์ เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการส่ ง เสริม พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี
ความสามารถในการคิ ดคานวณ ทั้ งนี้ ครูผู้รับ ผิดชอบได้ ดาเนิน การตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ผู้เรียน
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จัดกระบวนการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ของตน เน้นการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษที่ 21 มีจัดการเรียนการสอนในเรื่อง
การอ่านจับใจความ ฝึกการอ่านออกเสียง การท่องอาขยาน การสอบวัดการอ่านจาก
หนังสือเรียน จากบทความที่ครูกาหนด การทาใบงานการอ่านจับใจความ ใบงาน
การเขียนเรียงความในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการเขียน
ถ่ายทอดความรู้ จากการทาบันทึกการอ่าน เขียนไทย เขียนเรียงความ การย่อความ
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ในวิ ช าภาษาไทย และมี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งผู้เรียนได้รับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น มีการฝึกพูดสื่อสาร สนทนากับครูต่างประเทศ เพื่อเสนอความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟังและดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นาหัวข้อที่เขียน
มาพู ด น าเสนอให้ เพื่ อ นและครู ฟั ง หน้ า ชั้ น เรี ย น ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
คณิ ตศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดคานวณในวิชาคณิตศาสตร์
ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ และคานวณตามความยาก – ง่ายของแต่ละ
ระดับชั้น ผู้เรียนสามารถทาใบงาน แบบฝึกหัดคิดคานวณ และแบบทดสอบคณิตคิด
ในใจได้ มีการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเครื่องมือที่กาหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้ง นาผลที่ได้จากการประเมิน
ผู้เรียน ส่งที่งานวัดผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการอ่าน
การฟัง การดู และการสื่อสารด้วยการพูด หรือการเขียนตามความคิดของตนเองนั้น
เช่ น การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะในด้ า นการพู ด มี กิ จ กรรมการจั ด ประกวดนั ก พู ด ใน
ปีการศึกษา 2564 แต่ละระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 พูดในหัวข้อ
“ความประทับใจในช่วงปิดเทอม” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พูดในหัวข้อ “ความ
ประทับใจในช่วงวันปีใหม่” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พูดในหัวข้อ “เพื่อนรักของ
ผม” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พูดในหัวข้อ “เส้นทางแห่งฝัน สู่อาชีพที่ฉันชอบ”
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 พู ด ในหั วข้ อ “โควิด เป็ น พิ ษ แต่ ชี วิ ต กลั บ ดี ” และ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อ “ความประทับใจในรั้ว ACP ”
ส่งผลให้ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นมีทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคานวณ ดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ร้อยละ 95.42
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ร้อยละ 95.34
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ร้อยละ 92.39
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ร้อยละ 91.54
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ร้อยละ 87.73
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินทักษะความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ร้อยละ 92.14
โดยมีผลเฉลี่ยการประเมินภาพรวมของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่
1 – 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ร้อ ยละ 92.19 อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ ยอดเยี่ ย ม ซึ่ ง
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด เฉลี่ยร้อยละ 77.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564

ตัวบ่งชี้

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ

ระดับคุณภาพ

N = 2,440

มีทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน
ค่า
รวมเฉลี่ย
การสือ่ สาร และการคิดคานวณ
เป้าหมาย ผลการ
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ ปี 2563 ประเมิน
92.41 90.03
99.55
99.70
78.13
95.42
92.51 91.38
98.87
98.59
78.13
95.34
91.36 91.48
93.07
93.64
78.13
92.39
92.20 92.78
93.35
87.84
75.88
91.54
92.33 91.65
86.57
80.36
75.88
87.73
95.59 94.55
87.47
90.95
75.88
92.14
92.75 92.07
92.68
91.27
77.00
92.19

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

เปรียบเทียบทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564

ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563
77.13
77.13
77.13
75.13
75.13
75.13
76.13

รวมเฉลี่ยผล
การประเมิน
96.57
91.87
92.91
91.56
89.56
89.89
91.48

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
78.13
78.13
78.13
75.88
75.88
75.88
77.00

รวมเฉลี่ยผล
การประเมิน
95.42
95.34
92.39
91.54
87.73
92.14
92.19

และจากการวัด และประเมิ น ผลผู้เรียนระดับ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปีที่ 1 – 6 มี
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 92.47 ซึ่งสูง
กว่าตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนงานวัดผล ของฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.00 ดังนี้
N = 2,440

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการประเมิน
ค่า
จานวน
ระดับดีขึ้นไป
เป้าหมาย
นักเรียน การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน ปี 2564
336
92.41
97.02
90.03
86.00
354
92.51
93.79
91.38
86.00
440
91.36
91.36
91.48
86.00
436
92.20
95.18
92.78
86.00
443
92.33
89.84
91.65
86.00
431
95.59
89.56
94.55
86.00
2,440
92.75
92.58
92.07
86.00
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รวมเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
93.15
92.56
91.40
93.39
91.27
93.23
92.47

นอกจากนี้ ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล เช่น
1. ก ารแ ข่ งขั น ค ณิ ตศ า ส ต ร์ ร าย ก าร Thailand International
Mathematical Olympiad Final Round 2021
2. การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Singapore & Asian
School Math Olympiad 2021

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564

ตัวบ่งชี้

1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
2) มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
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3. การแข่งขันอ่านเร็วและทายคาศัพท์ Schola Fastest Reader 2022
4. โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจาปี พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร์
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึก ษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี
การศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และ
มีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อที่ 3 พัฒนาทักษะผู้
รีย นตามศตวรรษที่ 21 และส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ช าการสู่ ร ะดั บ นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
และกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้กาหนดเป็นเป้าหมายของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ข้อ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อย่อยที่ 2 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด อย่างมี วิจารณญาณ อภิ ป ราย แลกเปลี่ย น
ความคิด เห็ น และแก้ ปั ญ หา ซึ่ ง มี ค่ าเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึกษา ร้อยละ 91.00
โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และครูผู้สอน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น ๆ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด อย่างมี วิจารณญาณ อภิ ป ราย แลกเปลี่ย น
ความคิ ด เห็ น และ แก้ ปั ญ หา ทั้ ง นี้ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ด าเนิ น การตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้ผู้เรียน
ทุกระดับชั้นได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากครูผู้สอน เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
เกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษที่ 21 มีจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนการสอน
ออนไลน์ ในการพัฒนาทักษะด้านการคิด ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ คิด
จาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแก้ปัญหา วิธีการทางานด้วยการลงมือทา และนาเสนอผลงานของตนเองใน
ชั้ น เรี ย น จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามรูป แบบ ACP STEP ในทุ ก
ระดับชั้น กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนแต่ละวิชา ผู้เรียนมีการนาเสนอ
ความคิ ด เห็ น ซั ก ถามพู ด คุ ย กั น ภายในกลุ่ ม ของโดยใช้ เหตุ ผ ลในการคิ ด จ าแนก
แยกแยะและใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น เช่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโดยบูรณาการกันในวัน
วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในกระบวนการ
สืบค้นข้อมูลประวัติบิดาแห่ง วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถสรุป ความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู พร้อมทั้งสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ วิชา
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการทาการทดลอง ซึ่งในการทดลองแต่
ละครั้งผู้เรียนจะเกิดทักษะในการทางาน มีขั้นตอนการทางานตามกระบวนการกลุ่ม
และการคิดวิเคราะห์แยกแยะ มีการกาหนดเป้าหมายในการทดลอง โดยใช้เหตุผล
ประกอบการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ใน

ยอดเยี่ยม
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หัวข้อที่ให้นักเรียนร่วมกันคิด และกาหนดเอง จะเป็นโครงงานเกี่ยวกับการทดลอง
หรือสิ่งประดิษฐ์เน้นใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน มีการวางแผนงาน เลือก
หัวหน้ากลุ่ม และคิดหัวข้อของงานที่จะทา รวมทั้งการแบ่งหน้าที่กันทางาน ผู้เรียนมี
การค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ และจากแหล่ ง เรี ย นรู้ เ ช่ น ห้ อ งสมุ ด และ
คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนยังมีการนาเสนอความคิดเห็น ซักถามพูดคุยกันภายในกลุ่มของ
โดยใช้เหตุผลในการคิดจาแนกแยกแยะและใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นรวมทั้งแก้ปัญ หา มีการนาผลงานที่ทามานาเสนอให้คุณครู
และเพื่อนทราบถึงข้ อมูลของผลงานนั้น เริ่มตั้ งแต่การทาโครงงานและการเขีย น
อธิบ ายขั้น ตอนต่างๆ ในการทา รวมทั้ง บอกประโยชน์ของสิ่งที่ คิดประดิษฐ์ และ
วิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของชิ้นงานของตนได้อย่างเข้าใจ
นอกจากนี้ มี ก ารอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น แก้ ปั ญ หาและน าไป
ประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนการ
สอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น รู้จักการแก้ปัญหา มีความ
อดทนวิริยะอุตสาหะในการทางาน มีความพยายาม มุ่งมั่นในการทางาน เช่น ผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 เรียนรู้กิจกรรมในคาจากัดความว่า “Play” คือ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น รู้สึกสนุกเหมือนกับกาลัง นั่งเล่นอยู่ ผู้เรียนต้องคิด
ออกแบบสร้างสรรค์และลงมือทาด้วยตนเอง ผู้เรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
เรียนรู้กิจกรรมในคาจากัดความว่า “Create” คือ การสร้างสรรค์ผลงานให้มีความ
แตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยการทางานเป็นกลุ่ม มีการวางแผน รู้จักการแก้ปัญหา
ท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น มี ค วามอดทน มุ่ ง มั่ น ในการท างาน คิ ด สร้ า งสรรค์ ผู้ เรี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เรียนรู้กิจกรรมในคาจากัดความว่า “Succeed”
คือกระบวนการเรียนรู้ที่มีลาดับขั้นตอนที่จะนาไปสู่การสร้าง หรือประดิษฐ์ชิ้นงาน
ออกมาได้ ส าเร็ จ รู้ จั ก การท างานเป็ น ที ม มี ค วามพยายามมุ่ ง มั่ น ในการท างาน
สร้างสรรค์สังคม และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดระดับสูงในระดับชั้น
ป.4 – ป.6 สามารถนาชิ้นงานหรือผลงานนั้นนาไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจาวันได้
จริง ซึ่งผู้เรียนต้องกาหนดเป้าหมายเรื่องที่นามาวิเคราะห์และแก้ปัญ หา คาดคะเน
สถานการณ์ และมีวิธีการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ หลังจากนั้น
นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในชั้นเรียน เพื่อให้เพื่อนได้รับฟัง แสดงความคิดเห็น
โดยมี ค รู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ชี้ แ นะ การซั ก ถามผู้ เรี ย นในกลุ่ ม ที่ น าเสนอ มี ก ารก าหนด
ทางเลือกตัดสิ นใจแก้ปัญ หา โดยมีเหตุผลประกอบจากการจัดกระบวนการเรีย น
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานในการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงานแล้วยังมีการ
จั ด กระบวนการเรี ย นการสอนส่ ง เสริ ม ผู้ เรี ย นฝึ ก ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม ผ่ า น
โครงงานต่าง ๆ และมี การส่ง เสริม ให้ผู้ เรียนสามารถกาหนดเป้าหมายที่จ ะทาให้
สาเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูล จัดระบบ มีการวางแผนงาน เลือกหัวหน้ากลุ่ม คิด
หัวข้อของงานที่จะทา และการแบ่งหน้าที่ทางาน โดยมีกระบวนการเรียนการสอน
และกิจกรรมที่คุณครูผู้สอนอธิบายวิธีการทางานร่วมกัน และแบ่งหัวข้อการทางาน
ให้แก่ผู้เรียน เมื่อได้หัวข้อแล้วผู้เรียนจับกลุ่มกันทางานประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ ผู้เรียน
มีการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ จากแหล่งเรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งนี้ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ ทั้ง
การสาธิตให้ ผู้เรียนดูแล้วตอบคาถาม หรือการทดลองด้วยการลงมือทาด้วยตัวเอง
รวมทั้งการจัดกิจกรรมวันวิชาการ เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย ที่เผยแพร่ให้ความรู้
และประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ ให้ กั บ ผู้ เรีย น นอกเหนื อจากการเรีย นในห้ องเรีย น
ผู้เรียนกาหนดทางเลือก ตัดสินใจในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ สนใจด้วย ตัวเอง มี
การคาดคะเนสถานการณ์ คาดคะเนค าตอบกั บ กิจ กรรมในแต่ล ะ และกิ จกรรม
ACP Project day เป็ น การจัด แสดงผลงานของผู้ เรีย นที่ ต่ อ ยอดมาจากการท า
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น การน าเสนอผลงาน และศั ก ยภาพของผู้ เรี ย นตั้ ง แต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีคุณครูและคณะกรรมการเข้าร่วมงานรับฟัง
การนาเสนอ การซักถามที่ผู้เรียนในกลุ่มนาเสนอ และตอบคาถามที่ฝึกผู้เรียนให้เกิด
ทักษะต่างๆ เริ่มตั้งแต่การมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักนาเสนอในสิ่งที่ตนสนใจและ
เป็นการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กัน มีการ
ท างานเป็ น กลุ่ ม มี ก ารวางแผนการท างาน และการแบ่ ง งานกั น ท ารวมทั้ ง การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จนทาให้เกิดเป็นผลสาเร็จในชิ้นงาน ต่อยอดมาจนถึงการนาเสนอ
ผลงานของกลุ่ม ให้ กับ ผู้สนใจได้รับ ทราบด้วย แต่ทั้ ง 3 กิจกรรม งดจัด กิจกรรม
เนื่ อ งจากมี ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของไวรั ส โควิ ด – 19 ผู้ เรีย นจึ งไม่ ได้
แสดงผลงานและเผยแพร่ แต่ได้ร่วมทางานกลุ่ม และเสนอความคิดเห็นในคุณครู
ประจาวิชาทราบในชั่วโมงเรียนออนไลน์
ส่งผลให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแก้ ปั ญ หา จากการท าแบบประเมิ น ใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ร้อยละ 92.84
2. ผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร้อยละ 88.00
3. ผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ร้อยละ 93.13
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจ ารณญาณ อภิ ปราย แลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น และแก้ ปัญ หาของผู้ เรีย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 91.32 อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 91.00 ส่งผลให้บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล เช่น
1 . ก า ร แ ข่ ง ขั น ร า ย ก า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ Asian Science and
Mathematics Olympiad for Primary Schools 2021 ป ระ เภ ท ที ม ได้ รั บ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 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 ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
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3. การแข่งขันรายการ To Be Number One 2022 รุ่นPre-Teenage
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากทีม Thossaporn Thunder ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรีย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตามศักยภาพแห่งตน พันธกิจข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตามศักยภาพแห่งตน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพ
และผู้ น าด้ า นวิ ช าการ กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม ผู้ เรี ย นให้ ส ร้า งผลงาน อาทิ ชิ้ น งาน
โครงงาน นวัตกรรม และตามเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และมี
ผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อที่ 3 พัฒนาทักษะผู้
รีย นตามศตวรรษที่ 21 และส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ช าการสู่ ร ะดั บ นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานสากล และได้กาหนดเป็นค่าเป้าหมายของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ข้อ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อย่อยที่ 3 มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ร้อยละ 86.00 และกลยุทธ์ที่ 2 ส่ง เสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงาน อาทิ
ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ในโครงการ ACP SMART BOYS ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียน
สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 74.00
โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ และครูผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้อื่ น ๆ เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ทั้ งนี้ ค รูผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ด าเนิ น การตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ ปรับปรุง 2560) ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาจากครูผู้สอน เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษ
ที่ 21 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการทางานเป็นที ม
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการบูรณาการ
ความรู้ทั้งศาสตร์ คือ STEM (Science,Technology ,Engineering ,
Mathematics) และศิลป์ (Art) เข้าด้วยกัน รวมทั้งนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
นั้น มีเป้าหมายหลักที่ต้องการผลักดัน ประเทศไทยไปสู่ “Thailand 4.0” เป็นไป
แนวทางของ “Education 4.0” คือ มุ่งหวังให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้น
ในการเรี ย น คิ ด หาความรู้ และค าตอบอยู่ ต ลอดเวลา (Active Learner) สร้ า ง
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนรู้ อยากหาคาตอบ
มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Learning) ที่จะนาไปสู่การผลิต
นวัตกรรม (Innovation) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากความ
สนใจแบบรายบุคคล และร่วมกันผลิตนวัตกรรม อาจเป็นแนวความคิด โครงการ

ยอดเยี่ยม
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โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต โดยมีกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมที่คุณครู
ผู้สอนอธิบายวิธีการทางานร่วมกัน และแบ่ง หัวข้อการทางานให้แก่ผู้เรียน เมื่อได้
หัวข้อแล้ว ผู้เรียนมีการทางานเป็นกลุ่ม ร่ว มมือกันทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทา
รายงาน การวางแผนงาน การเลือกหัวหน้ากลุ่ม และการระดมความคิดในการเลือก
หัวข้อของงานที่จะทา รวมทั้งการแบ่งหน้าที่กันทางาน จับกลุ่มกันทางานประชุม
เพื่อแบ่งหน้าที่ การค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ และจากแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุด
และคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งนาเสนอความคิดเห็น ซักถามพูดคุยกันภายในกลุ่มของ
โดยใช้เหตุผลในการคิดจาแนกแยกแยะและใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นรวมทั้งแก้ปัญหา เช่น ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
การบูร ณาการวิชาศิล ปะ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และการงานอาชีพ ผู้เรีย น
เรียนรู้รูปเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ แล้วนามาระบายสีและตัดสะสมในวิชาการ
งานอาชีพเพื่อนาไปประกอบสร้างสรรค์ ออกแบบเป็นภาพ ผลงานที่แปลกใหม่ และ
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ ผู้เรียนเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์จากชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ และเลือกวัสดุ เพื่อนามาออกแบบของเล่นของใช่้ ในชั้นเรียนการงาน
อาชีพ ในชั้น เรียนวิชา DLC ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 1 ผู้ เรีย นออกแบบชิ้ นงานด้ว ย
ตัวเองโดยการนาความรู้เดิมมาเชื่อมโยงความรู้ใหม่ การเรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อ
นักเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของผีเสื้อ แล้วนามาออกแบบผีเ สื้อของตนเองทั้งในใบ
งานและในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการต่อเลโก้เป็นผีเสื้อ จากนั้นสามารถวาด
ภาพและเขี ยนวงจรชี วิ ต ของผี เสื้อ ได้ จากใบงาน ในรายวิช า STEM Education
นักเรียนระดับชั้น ป.3 ออกแบบเกมที่เป็นภูมิปัญญาสาทรโดยใช้ Scrtach ในการ
ออกแบบสถานที่ในสาทร รู้จักการออกแบบและเขียนโปรแกรม วิชาคอมพิวเตอร์
ป.5 – ป.6 จั ด กิ จ กรรมโดยการใช้ โปรแกรม WEDO, Scratch Program ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน
นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ ACP SMART BOYS ซึ่ง
เป็นโครงการที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน
และแตกความคิ ดจากเดิม ไปสู่ ความคิ ดแปลกใหม่ ที่ ไม่ ซ้าของเดิม เชื่อ มโยงหรื อ
ผสมผสานประสบการณ์ เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ มุ่ง เน้นพัฒ นาผู้เรียนให้เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานแปลกใหม่ และมีการนาเสนอหรือเผยแพร่ผลงาน
ทั้งในและนอกสถานศึกษาขึ้น เป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
ทดลอง และหาคาตอบผ่านการลงมือทาและการเล่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
คิดระดับสูง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ศิ ลปะ คอมพิวเตอร์ และ STEM และกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการจากวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาจากในห้องเรียน
เช่น ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีการสร้างชิ้นงานจากงานประดิษฐ์ในหัวข้อ
ที่ห ลากหลาย เช่น สั ตว์ การ์ดอวยพร ของเล่น เป็ น ต้น โดยผู้เรียนเรียนรู้ทัก ษะ
พื้นฐานจากงานประดิษฐ์ด้วยการ ตัด พับ ตกแต่ง เป็น Model ในรูปแบบต่าง ๆ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สร้างสรรค์ออกแบบตุ๊กตาถุงกระดาษ จากเศษ
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วัสดุ น าวัส ดุเหลือ ใช้ ม าสร้า งสรรค์สิ่ ง ใหม่ ๆ ผู้ เรีย นประถมศึ ก ษาปีที่ 3 - 4 มี การ
ทางานเป็นทีม ออกแบบและวางแผนการคิดสร้างสรรค์การวางโดมิโนในเส้นทาง
และออกแบบเส้นทางหลากหลายแตกต่างไปจากเดิม ผู้เรียนประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
มีการแบ่งกลุ่ม ฝึกการทางานเป็นทีม คิดริเริ่ม ออกแบบชิ้นงานซึ่งทาเป็นโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ทาให้ผู้เรียนสร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 90.00 ซึ่งในปีนี้ผู้เรีย นไม่มีโอกาสเผยแพร่ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม
และไม่มีโอกาสได้ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จึงงดจัดกิจกรรมวัน ACP Creative Project Day ซึ่ง
เป็ น กิจกรรมที่ ทาให้ผู้เรียนได้ แสดงผลงาน และนาเสนอผลงานของผู้เรียน แต่ไ ด้
แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ มีโอกาสแสดงผลงานของ
ตนเองตามความสามารถนาเสนอผลงานจากการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ สร้าง
ผลงานในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ใน
ห้องเรียนออนไลน์
ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย น มี ค วามสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม จากการท าแบบ
ประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทางาน
เป็นทีม ร้อยละ 92.00
2. ผู้ เ รี ย นสามารถเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ม าใช้ ใ นการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต ร้อยละ 90.00
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มี ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 91.00 อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 86.00 ส่งผลให้
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล เช่น
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® League Thailand Online2020/21
ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาปี 2564 ประเภท Robot Design Awards สาขา
Robot Design Programming Awards ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2
โล่รางวัล และเหรียญรางวัล
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรีย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21
และมี ผลงานการแข่งขันด้ านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้ อที่ 3 พัฒ นา
ทั ก ษะผู้ รี ย นตามศตวรรษที่ 21 และส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ช าการสู่ ร ะดั บ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นา
ด้านวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้กาหนดเป็นค่าเป้าหมายของผู้เรียนตาม

ดีเลิศ
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มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สพฐ.ใน ข้ อ 4 มี ค วามสามารถในการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ร้อยละ 86.00
โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(คอมพิ ว เตอร์ ) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทั้งนี้
ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ด าเนิ น การตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ ปรับปรุง 2560) ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาจากครูผู้สอน เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษ
ที่ 21 มี จัด การเรีย นการสอนในการพั ฒ นาทั กษะความสามารถในใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ จากการจัดให้มีชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร์ สัปดาห์
ละ 1 คาบ คื อ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 2 เรี ย นที่ ศู น ย์ DLC ระดั บ ชั้ น
ประถมศึ กษาปีที่ 3 - 6 เรียนที่ ห้อ งปฏิ บั ติการคอมพิ วเตอร์ และมีก ารเรียนวิช า
STEM ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 สัปดาห์ละ 1 คาบ ผู้เรียนมีการเขียนแบบ
และออกแบบงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้การใช้
โปรแกรมต่ า งๆ อาทิ MS Word, MS Excel, MS Power Point มี ก ารเรี ย นรู้
แอปพิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้งานกับ ipad เช่น I tune u, Scocative, poplet ฯลฯ และ
การเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างหุ่นยนต์ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 – 6 จัดกิ จกรรมโดยการใช้โปรแกรม WEDO, Scratch Program ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน วิชาภาษาจีน และวิชาศิลปะ ได้บูรณาการร่วมกันใน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลและประยุกต์ใช้
ข้อมูลมาจัดทาผลงาน ผู้เรียนเลือกข้อมูลที่ตนเองสนใจและจัดทาเป็นผลงานโดยมี
ทั้งเนื้อหา ความรู้และภาพประกอบที่นักเรียนวาดภาพด้วยตนเอง เป็นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ความคิดและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และ
น าเสนอผลงานหน้ า ชั้ น เรี ย น มี ก ารบู ร ณาการระหว่ า งวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และ
คอมพิ ว เตอร์ในการเรีย นรู้ก ารท าโครงงานของผู้ เรีย นทุ กระดับ ชั้ น โดยผู้ เรี ยนใช้
เทคโนโลยี ค้ น คว้าหาข้อ มูล ศึ กษาข้อ มูล ที่ไ ด้ม าอย่างหลากหลายเพื่ อ การเรีย นรู้
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานอย่างรู้ทัน เลือกใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ สอดคล้องกับโครงงานที่ทา
และสามารถวิ จารณ์ สิ่ งที่ ได้ เรี ยนรู้ โดยผ่านการไตร่ต รองอย่ างมีเหตุผ ลจากการ
โครงงาน อี ก ทั้ ง ผู้ เรี ย นมี ก ารใช้ เทคโนโลยี ในการค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล น าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งมีการมอบหมายให้ผู้เรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในการทางาน
การทารายงาน การท างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และนาข้อมูลนั้ นมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ผู้เรียนค้นคว้า
หลักการต่างๆ จาการค้นคว้าในอินเทอร์เน็ต ดูวีดีโอจากยูทูป และนามาประดิษฐ์
ดัดแปลง สร้างผลงานใหม่ๆ ออกมาในแนวคิดของตนเอง แล้วนาเสนอผลงานที่
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ได้รับมอบหมายในรูปแบบ Power Point ได้เป็นอย่างดี โดยอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลในการนาเสนอ ผู้เรียนบางคนสามารถเรียนวิธีการทาคลิปวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ
ด้วยตนเองทางยูทูป นาเสนอผลงานผ่านทางช่องยูทูปของตนเอง และนาความรู้ที่
ตนเองมีมาใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมในโครงการ ACP Smart Boys ผู้ เ รี ย นทุ ก
ระดับชั้น ได้ออกแบบคิดสร้างสรรค์สร้างชิ้นงาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับบุคคลในสังคมในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และ
ผู้เรียนมีโอกาสนาเสนอผลงานของตนเอง มีการสร้างไลน์กลุ่มเพื่อการสื่อสาร ในการ
ทากิจกรรมต่างๆ ผ่านทางการพิมพ์ข้อความ เฟสไทม์ หรือวีดีโอคอล และนาข้อมูล
นั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
กิจกรรม ACP Project Day ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร
เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล ความคิ ด ต่ า งๆ และน าไปใช้ ป ระโยชน์
ความสามารถในการวิ จารณ์ สิ่ง ที่ ไ ด้ เห็ น เรีย นรู้ จากชิ้น งานของเพื่ อ น เพื่ อให้ เกิ ด
ทักษะความสามารถวิจารณ์สิ่ง ที่ได้ เรียนรู้ โดยการทาแบบประเมินผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านทางเว็บ ไซค์ ข องโรงเรีย น และทางเครือ ข่า ยสั ง คม Line แต่ ปี นี้
เนื่องจากมีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด – 19 ทางโรงเรียนจึงงดจัด
กิจกรรม ACP Project Day และโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Teams มีการแนะนาผู้เรียนในการเข้าใช้ระบบ
จนผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านทางโปรแกรมสาเร็จรู ป Microsoft Teams ได้
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าดูคลิปวิดีโอ การเข้าเรียนโดยการสอนผ่านการ Live
สด การทาแบบฝึกหัดโดยผ่านทาง Microsoft Forms และสามารถประเมินตนเอง
ได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านตัวชี้วัดนั้นๆ และมีการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ของผู้เเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านทางโปรแกรม English Discoverist
ส่ง ผลให้ ผู้ เรีย น มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการ
สื่อสาร จากการทาแบบประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร้อยละ 86.00
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ร้อยละ 86.00
โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อ สาร ของผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 86.00 อยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งเท่ากับค่าเป้าหมายที่
กาหนด ร้อยละ 86.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
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โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นตาม ยอดเยี่ยม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21
และมี ผลงานการแข่งขันด้ านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อที่ 3 พัฒ นา
ทั ก ษะผู้ เรี ย นตามศตวรรษที่ 21 และส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ช าการสู่ ร ะดั บ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นา
ด้านวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้กาหนดเป็นค่าเป้าหมายของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อ
ย่อยที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูต รสถานศึก ษา ซึ่ง มีค่ าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 80.00
โดยมอบหมายให้ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ พั ฒ นามากขึ้ น ทั้ ง นี้ ครู
ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง 2560) ให้ ผู้ เรีย นทุ กระดั บ ชั้ น ได้รั บ การส่ ง เสริม พั ฒ นาจาก
ครูผู้สอน เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานแห่งศตวรรษที่ 21 จาก
การจั ดหลั ก สู ต รโรงเรี ย นที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาผู้ เรี ย น อี ก ทั้ ง
ครูผู้สอนมีรูปแบบการสอน/เทคนิคการสอนที่หลากหลายซึ่งระบุในแผนการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
มี ก ารวิ เคราะห์ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เรี ย นทุ ก กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ราย
มาตรฐาน รายบุ คคล รายข้อ เพื่ อเป็ นข้ อมู ลพื้ นฐานในการวางแผนพั ฒนาการจั ด
การศึกษา ซึ่งดาเนินการประชุมในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีที่ผ่านมาและ
ได้มีการปรับปรุงค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละปีโดยมีการเปรียบเทียบจาก 3 ปีย้อนหลัง ผู้เรียนทุกระดับ ชั้น ได้รับการ
พัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และบรรลุตามค่า
เป้ าหมายความส าเร็จของผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนทั้ ง 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ มี
ความก้ าวหน้ า ในการเรี ย นรู้ จ ากพื้ น ฐานเดิ ม ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ทั ก ษะ
กระบวนการต่างๆ และ ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุก
ด้าน เช่น กิจกรรมคิดยามเช้า การประกวดนักพูด กิจกรรมกลุ่มเก่ง รวมทั้งมีการนา
ผลข้อมูลการประเมินผลระดับชาติ ไปประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ให้รับทราบข้อมูล
และร่วมกันวางแผน เพื่อจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด หรือสูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน ให้เวลา โดยสังเกตพฤติกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิด
แต่ ปี นี้ เนื่ องจากมี ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของไวรัส โควิ ด – 19 ทาง
โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Microsoft Teams มีการแนะนาผู้เรียนในการเข้าใช้ระบบ จนผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ผ่านทางโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Teams ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าดูคลิปวิดีโอ การเข้าเรียนโดยการสอนผ่านการ Live สด การทาแบบฝึกหัด
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ใบงาน และแบบทดสอบโดยผ่านทาง Microsoft Forms ซึ่งสามารถประเมินตนเอง
ได้ว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่านตัวชี้วัดนั้นๆ มีการทบทวนเนื้อหาเตรียมสอบอย่างเข้มข้นทั้ง
ในชั้ น เรี ย นและการโพสเอกสารทบทวนเตรี ย มสอบลงในโปรแกรม Microsoft
Teams และมีการเสริมนาเอาแบบทดสอบของปีที่ผ่านให้ผู้เรียนได้ฝึกทา
ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ของผู้ เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 ปี
การศึ กษา 2564 ร้อ ยละ 95.37 อยู่ใ นระดั บ คุณ ภาพยอดเยี่ ยม ซึ่ งสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 80.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 95.37
N = 2,440
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนผู้เรียน
ที่ได้เกรด 3.00
ขึ้นไป
2,290
2,227
2,348
2,310
2,262
2,418
2,419
2,434
2,233
เฉลี่ยร้อยละ

ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้
เกรด 3.00
ขึ้นไป
93.85
91.27
96.23
94.67
92.70
99.10
99.14
99.75
91.25
95.37

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ปีการศึกษา
2564
74.00
74.00
83.00
82.00
82.00
92.00
92.00
92.00
77.00
84.00

ผลการประเมิน
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยเปรียบเทียบ
จากปีการศึกษา 2562 – 2564 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ ดังนี้
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งหมด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
87.90
89.83
99.60
86.99
89.29
99.34
80.87
86.91
96.09
81.24
83.90
95.23
80.69
84.94
90.57
83.79
85.14
93.09
86.61
86.63
95.37
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120
100
80
60
40
20
0

99.6
89.83
87.9

99.34
89.29
86.99

96.09
86.91
80.87

81.24

95.23
83.9

90.57
84.94
80.69
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93.09
85.14
83.79

และผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ดังนี้
1. การประเมิ นสมรรถนะสาคั ญ ของผู้เรีย นระดับ ชั้ น ประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จานวน 336 คน โดยภาพรวมเฉลี่ย 5 สมรรถนะ
ร้อยละ 100
N = 336
สมรรถนะ
การสื่อสาร
การคิด
การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวติ
การใช้ทักษะชีวติ
รวม 5 สมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะสาคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง
336
100
336
100
336
100
336
100
336
100
336
100

ร้อยละ

-

ผ่านะดับ
ดี ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน

100
100
100
100
100
100

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

2. การประเมินสมรรถนะสาคัญ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จานวน 354 คน โดยภาพรวมเฉลี่ย 5 สมรรถนะ
ร้อยละ 100
N =354
สมรรถนะ
การสื่อสาร
การคิด
การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวติ
การใช้ทักษะชีวติ
รวม 5 สมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะสาคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง
354
100
354
100
354
100
354
100
354
100
354
100
-

ร้อยละ

-
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ผ่านะดับ
ดี ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน

100
100
100
100
100
100

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
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3. การประเมิน สมรรถนะสาคัญ ของผู้ เรียนระดับ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จานวน 440 คน โดยภาพรวมเฉลี่ย 5 สมรรถนะ
ร้อยละ 100
N = 440
สมรรถนะ
การสื่อสาร
การคิด
การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวติ
การใช้ทักษะชีวติ
รวม 5 สมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะสาคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง
440
100
440
100
440
100
440
100
440
100
440
100
-

ร้อยละ

-

ผ่านะดับ
ดี ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน

100
100
100
100
100
100

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

4. การประเมิน สมรรถนะสาคัญ ของผู้ เรียนระดับ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จานวน 436 คน โดยภาพรวมเฉลี่ย 5 สมรรถนะ
ร้อยละ 100
N = 436
สมรรถนะ
การสื่อสาร
การคิด
การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวติ
การใช้ทักษะชีวติ
รวม 5 สมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะสาคัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง
436
100
436
100
436
100
436
100
436
100
436
100
-

ร้อยละ

-

ผ่านะดับ
ดี ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน

100
100
100
100
100
100

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

5. การประเมินสมรรถนะสาคัญ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จานวน 443 คน โดยภาพรวมเฉลี่ย 5 สมรรถนะ
ร้อยละ 100
N = 443
สมรรถนะ
การสื่อสาร
การคิด
การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวติ
การใช้ทักษะชีวติ
รวม 5 สมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะสาคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง
443
100
443
100
443
100
443
100
443
100
443
100
-

ร้อยละ

-

ผ่านะดับ
ดี ร้อยละ

100
100
100
100
100
100

ผลการ
ประเมิน

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
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6. การประเมินสมรรถนะสาคัญ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จานวน 431 คน โดยภาพรวมเฉลี่ย 5 สมรรถนะ
ร้อยละ 100
N = 431
สมรรถนะ
การสื่อสาร
การคิด
การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวติ
การใช้ทักษะชีวติ
รวม 5 สมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะสาคัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดีเยี่ยม ร้อยละ
431
100
431
100
431
100
431
100
431
100
431
100

ดี
-

ร้อยละ
-

พอใช้
-

ร้อยละ
-

ผ่านะดับ
ดี ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน

ปรับปรุง ร้อยละ

-

-

100
100
100
100
100
100

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

7. การประเมิ น สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จานวน 2,440 คน โดย
ภาพรวมเฉลี่ย 5 สมรรถนะ ร้อยละ 100
N = 2,440
ระดับ
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

จานวน สรุปการประเมินสมรรถนะสาคัญ 5 ด้านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
นักเรียน ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ
100
336
336
100
354
354
100
440
440
100
436
436
100
443
443
431
431
100
2,440 2,440 100

ผ่านะดับ ผลการ
ดี ร้อยละ ประเมิน

100
100
100
100
100
100

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
6) มีความรู้
ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ
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โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรีย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี
การศึกษา 2562 – 2565 ตามเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และ
มีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อที่ 3 พัฒนาทักษะ
ผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 และส่ง เสริมการแข่ง ขันด้ านวิชาการสู่ระดับ นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศตามมาตรฐานสากล และได้กาหนดเป็นค่าเป้าหมายของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ข้อ1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ข้อย่อยที่ 6 มี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่ กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 89.00

ยอดเยี่ยม
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โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นๆ และครูผู้สอนแนะแนว เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จากการจัดกิจกรรม /
งาน /โครงการต่ าง ๆ จากการเรีย นออนไลน์ ทั้ ง นี้ผู้ เรีย นทุ ก ระดั บ ชั้น ได้ รับ การ
ส่งเสริมพัฒนาจากครูผู้สอนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐาน มีความสามารถในการเรียนรู้ที่
จะวางแผนการท างานที่ ตนเองได้รับ มอบหมายเป็ นอย่างดี และสามารถอธิบ าย
ขั้นตอนการทางานของตนเองตามที่วางแผนไว้ โดยมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะ
เริ่มทางาน รู้จักวางแผนการดาเนินงานเป็นขั้นตอน สามารถอธิบายการทางานเป็น
ขั้น ตอน รวมทั้ งมี ก ารตรวจสอบการท างาน เพื่ อปรั บ ปรุง ด าเนิ น การแก้ไ ข และ
สามารถที่จะดาเนินการตามแผนงานได้ตามที่วางแผนจนสาเร็จ มีการพั ฒ นางาน
อย่ างต่อ เนื่ อ งเพื่ อให้ บ รรลุผ ลตามวัต ถุป ระสงค์ ของงานนั้น ซึ่ง ท าให้ ผลงานของ
ออกมาเป็ น ที่ น่ าพอใจ ผู้ เรี ย นมี ค วามเต็ ม ใจและพึ ง พอใจต่ อ การท างานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ปฏิ บัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้ง ใจ เรียนรู้ที่ จะยอมรับ ฟัง ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้อื่นเมื่อมีการนาเสนอผลงาน มีความมุ่งมั่นพัฒนางาน
ของตนเองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ มีความภาคภูมิใจที่จะนาเสนอ
ผลงานด้ วยตนเอง เกิ ด ความรู้สึ ก ชื่น ชม และภาคภู มิ ใจต่ อ ผลส าเร็จ ของผลงาน
รวมทั้งผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน มี
ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี สมาชิกในกลุ่มรู้จักบทบาทหน้าที่ของผู้นาผู้ตาม สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนให้สมาชิก
ฟัง มีการแสดงความคิดเห็นโดยยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนมาก มีการแบ่ง
หน้าที่กันในกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่มที่ชัดเจน สามารถทางานกับหมู่คณะได้ มีภาวะผู้นา
และผู้ตามที่ดีเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งส่ง ผลให้ผู้เรียนรู้จักประสานงานในการ
ทางานเป็นกลุ่ม มีความสามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือบุคคลต่างๆ
ที่จะช่วยกันทางานได้อย่างราบรื่น และทาตามหน้าที่ของตนได้เป็นอย่ างดี เมื่อการ
ทางานมีการประสานงาน รู้จักหน้าที่ของตนดีแล้ว ก็จะทาให้ผลการดาเนินงานก็
บรรลุวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ รวมทั้งสามารถไปทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้ง
โรงเรียนในต่างจังหวัด เช่น การบริจาคสิ่งของ การปลูกป่าการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนร่วมรวมทั้งการแข่งขันต่างๆ จาเป็นต้องใช้การประสานงานร่วมกันภายในกลุ่ม
ของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต และสามารถหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มีความรู้ทักษะและ
เจตคติที่ดี พร้อ มที่ จะศึ ก ษาต่อ ในระดับ ชั้น ที่สูง ขึ้น โดยในรายวิช าต่ างๆ ได้มีก าร
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพ เช่น วิชาภาษาอัง กฤษระดับชั้น ประถมศึกษา
ปี ที่ 1 เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ ค าศั พ ท์ เรื่ อ งอาชี พ วิ ช าศิ ล ปะและภาษาไทยระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 มีการวาดรูปอาชีพในฝัน มีการเขี ยนเรียงความ กิจกรรม
แนะแนว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาชีพระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคุณธรรมในการทางาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโลกอาชีพ และผู้ประสบความสาเร็จ
ซึ่งทาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต รู้และเข้าใจอาชีพที่ตนเองสนใจ ผู้เรียน
สามารถบอกได้ว่าตนเองสนใจอาชีพอะไร มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพที่ตนเอง
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สนใจ สามารถบอกแหล่ งข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อาชี พ สุ จ ริ ต ที่ ต นเองสนใจได้ รวมทั้ ง มี
ความรู้สึกที่ดีต่ ออาชีพ สุจริต มีการแสวงหาความรู้ในอาชีพสุจริต โดยคุณ ครูเป็ น
ผู้ช่วยให้ความกระจ่างในแต่ละอาชีพ ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในอาชีพ
สุจ ริตที่ ต นเองสนใจ มี การแนะน าชัก ชวนอาชีพ สุ จริ ตที่ ต นเองสนใจให้ ผู้ อื่น เห็ น
ประโยชน์และเห็นคุณค่าได้
ส่งผลให้ผู้เรียน มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จากการ
ทาใบงานในวิชาต่างๆ การนาเสนองานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทาโครงงาน และการ
ทากิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
ร้อยละ 100.00
2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการการทางานหรือ
งานอาชีพ ร้อยละ 94.96
มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชี พ ของผู้ เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
ร้อยละ 97.48 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 89.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ ผู้เรียนสามารถนาชื่อ เสียงมาสู่โรงเรียนจากการเข้าร่วมการ
แข่งขัน ด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ได้รับ รางวัลระดับประเทศ และนานาชาติ
เช่น
1. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ทาชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ด้านวิชาการ
รับ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี 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 ประจาปี 2564 (18th
Internation Mathematics and Science Olympiad(IMSO) for Primary
School Students (Virtual Edition) Indonesia
5. รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขันทางวิชาการ
โครงการประเมิ น และพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางคณิ ต ศาสตร์แ ละวิ ท ยาศาสตร์
(TEDET) ประจ าปี พ.ศ. 2564 วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
6. รางวัลรองชนะเลิ ศอั น ดับ 2 จากการแข่ ง ขัน หุ่ น ยนต์ FIRST® League
Thailand Online 2020/21 ชิ ง ชนะเลิ ศ ประเทศไทย ประจ าปี 2564 ประเภท
Robot Design Awards สาขา Robot Design Programming Awards
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โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรีย นตาม ยอดเยี่ยม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 – 2565 ตามเป้ า หมายที่ 1 ครู แ ละผู้ เรี ย นมี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต
บนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต พันธกิจ ข้อที่ 1 พัฒนาครูและผู้เรียนให้ดาเนินชีวิตบน
พื้ น ฐานนั ก บุ ญ มงฟอร์ต ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาและจัด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต าม
ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวม และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหา
สัจธรรมของชีวิต มีวิริย ะอุตสาหะ ตระหนัก ถึง ความรับผิด ชอบต่อ สัง คมและจิ ต
สาธารณะ กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทัศนคติในการร่วมมือ
ร่วมงาน และเอื้ออาทร และเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และมี
ผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พั นธกิจ ข้อที่ 3 พัฒ นาทักษะ
ผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 และส่ง เสริมการแข่ง ขันด้ านวิชาการสู่ระดับ นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
และกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้กาหนดค่าเป้าหมายของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในข้อ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อย่อย
ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 83.00
โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูระดับชั้น ครูประจาชั้น
และครูผู้ช่วยประจาชั้น เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกาหนด ทั้งนี้ผู้เรียนได้รับการส่ง เสริมจากครูผู้สอน
ทุกท่านโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดังนี้
1. ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ
ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ โดยครูประจาชั้น ครูผู้ช่วยประจา
ชั้นอบรมให้ผู้เรียนร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติ
ไทย และท ากิ จ กรรมตอนเช้ าก่ อ นเข้ าเรีย น จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ 1.2 ของมาตรฐานที่ 1 เช่น การ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยปลุกจิตสานึกให้
ผู้ เรี ย นตระหนั ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย รวมถึ ง ปลุ ก
จิตสานึกให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ รักชาติ ศาสนา เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีการ
สอดแทรกเกี่ยวกับการรักชาติ และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
การจัดกิจกรรมด้านศาสนาที่ ตนเองนั บถือ โดยงานกิ จกรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน เช่น การส่งเสริมการทาบุญตักบาตรในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
ตัวแทนผู้เรียนมาร่วมไหว้พระ ทาบุญ และบริจาคตามกาลังศรัทธา มีการนิมนต์พระ
มหาชาคินทร์ รองเจ้าอาสาสวัดยานนาวา และรองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์
ดีมาบรรยายธรรม เรื่อง “การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้สติปัญญาในการ
สอบ” ให้ผู้เรียนและครูทุกคนได้ฟังและนาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ทาสมาธิเพื่อสงบ
จิต ใจ ด้ านงานอภิ บ าล มี ก ารจั ดการเรีย นการสอน (ค าสอน) แก่ ผู้ เรีย นที่ นั บ ถื อ
ศาสนาคริสต์ทุกวันในชั่วโมง Homeroom จัดให้ผู้เรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น
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แก้บาป และฝึกซ้อมร้องเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมในมิสซาขอบพระคุณศุกร์ต้น
เดือน ณ วัดน้อย (วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด) ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา
2. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคน
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต โดยผ่ า นการอบรมจากครู ป ระจ าชั้ น ครู ผู้ ช่ วย มี ก ารกล่ าวชมเชย
ยกย่องผู้เรียนที่เก็บทรัพย์สินมีค่า เช่น เงิน โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ นาไปแจ้ง
ที่ห้องประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งครูเพื่อคืนเจ้าของต่อไป มีการบันทึกความดีลงในสมุด
บันทึกความดีที่งานประชาสัมพั นธ์ได้จัดทาไว้ส่ง เสริมให้ ผู้เรียนประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริง และยอมรับต่อพฤติกรรมที่ตนเองกระทา และในช่วงที่มีการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ คุณครูได้มีการอบรมปลูกฝังเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในการเข้า
เรียน การทางาน และการทาแบบทดสอบในวิชาต่างๆ
3. ด้านความมีวินัย ทางโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อตกลงของโรงเรียน เช่น การมาเข้าแถว การแต่งกาย การตัดทรงผมที่ ถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน การมาโรงเรียนให้ตรงเวลา การขึ้น – ลงบันไดตามอาคาร
เรี ย น การเข้ า แถวตามระเบี ย บก่ อ น – หลั ง เมื่ อ ส่ ง งาน/ซื้ อ สิ น ค้ า / ซื้ อ อาหาร
ตลอดจนความประพฤติด้านต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือนักเรียน ในส่วนของงานระดับชั้น
ครูประจาชั้นจะให้การอบรมในเรื่องระเบียบวิ นัยอย่างสม่าเสมอ ตามนโยบายฝ่าย
กิจการนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและสร้างระเบียบวินัยด้วยตนเอง โดยไม่
ต้องรอคาสั่ง
4. ด้านความใฝ่เรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การมีพฤติกรรมความกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
ร่ ว มปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งตั้ ง ใจ เช่ น การท าแบบฝึ ก หั ด ใบงาน ชิ้ น งาน
โครงงานในแต่ละวิชา การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย
การค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด จากอินเทอร์เน็ต การหนังสือ ตาราต่างๆ ทั้งนี้วิชา
ภาษาไทยระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ได้ระบุให้ผู้เรียนอ่านหนังสือนอกเวลา
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสารการเรียนรู้ในออนไลน์ เช่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรีย นรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม จัดกิจกรรมสัป ดาห์นัก บุญ หลุยส์ มารี
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และภูมิปัญ ญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรม Theme:Halloween
5. อยู่อย่างพอเพียง ส่ง เสริมให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ใน
โรงเรียน สังคมได้อย่างมีความสุข จัดให้มีการอบรมผู้เรียนในหัวข้อ ความประหยัด
ความมัธยัสถ์ การรู้จักใช้จ่าย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชาในเรื่อง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ท าให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ นวทางของโครงการในพระราชด าริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6. มุ่งมั่นในการทางาน ส่ง เสริมให้ผู้เรียนตั้ง ใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การ
เรียนของตนเอง ทางานต่างๆ ที่ ครูม อบหมาย เช่น ใบงาน ชิ้น งาน ทารายงาน
บันทึกการอ่าน ทางานกลุ่ม โครงงาน ให้เสร็จทันตามกาหนดเวลา เน้นให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่น พยายาม และคอยให้แรงเสริมจนเกิดผลสาเร็จ
7. รักความเป็นไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และรู้ถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
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ที่ทรงคุณค่าของไทย ผู้เรียนแสดงความเคารพด้วยการไหว้เมื่อพบครู นอกจากนั้น
ผู้เรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ร่วมทาบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ วันพ่อ วันแม่
และกราบพ่ อ แม่ ผู้ มี พ ระคุ ณ ตามวั ฒ นธรรมไทย กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม มารยาทและ
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี -นาฏศิลป์ และศิลปะ กิจกรรมวัน
มุทิตาจิตครูเกษียณ และในปีนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องในสถานะการณ์โควิด – 19
มีเพียงกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในการเรียนการสอนออนไลน์
8. มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ทาประโยชน์ต่อสังคม
รู้จักแบ่งปันความสุขส่วนตัว เพื่อทาประโยชน์ให้ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน
เช่ น การช่ ว ยเหลื อ ครู ผู้ ส อน การช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ โรงเรีย นได้ ก าหนดให้ ผู้ เรี ย นด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ตามความสนใจของตนเอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้เรียนได้ร่วมบริจาคสิ่งของ และปัจจัยต่างๆ เป็นของจาเป็นสาหรับผู้ป่วย เช่น
ผ้าอ้อมสาเร็จ ฯลฯ โดยจะรวบรวมสิ่งของจากการทาบุญครั้งนี้นาไปถวายพระราชวิ
สุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี) เพื่อใช้
ประโยชน์สาหรับผู้ปวยโรคเอดส์ ที่หลวงพ่อให้การดูแลอภิบาลอยู่
9. สุ ภ าพบุ รษอั ส สั ม ชั ญ จากการคั ด เลื อ กผู้ เรีย นในแต่ ล ะห้ อ ง ของแต่ ล ะ
ระดับชั้น โดยห้องเรียนปกติ คัดเลือกผู้เรียน จานวน 5 คน (Top Five) และสาหรับ
ผู้เรียนห้องเรียน EP คัดเลือกผู้เรียน จานวน 3 คน (Top Three) ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือก คือ ไม่มาโรงเรียนสาย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
และการจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้เรียนดีเด่นประจาห้อง ห้องละ 1 คน เดือนละ 1 ครั้ง
ในแต่ละระดับชั้น และในปีนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องในสถานะการณ์โควิด – 19
นอกจากนี้ มีการอบรมผู้เรียนในหั วข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 9 ข้อ
เป็นประจา โดยคุณครูในระดับชั้นมีการผลัดเปลี่ยนกันอบรมในแต่ละข้อ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกาหนดจากการสังเกต และทา
แบบประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
ร้อยละ 100
2. ผู้ เรีย นมี ค่ านิ ย มและจิต ส านึ ก ตามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด โดยไม่ ขั ด กั บ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมร้อยละ 97.01
และมี ผ ลการประเมิ น เฉลี่ ย ภาพรวม การมี คุ ณ ลั ก ษณะและค่า นิ ย มที่ ดี ต ามที่
โรงเรียนกาหนดของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564
ร้อยละ 98.51 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 83.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยภาพรวมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564

ตัวบ่งชี้

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผ ลการประเมินคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00
N = 336
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5 .อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

สรุปทั้ง 9 ข้อ

ดีเยี่ยม
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่านระดับ ผลการ
ดี ร้อยละ ประเมิน

100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00
N = 354
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5 .อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

สรุปทั้ง 9 ข้อ

ดีเยี่ยม
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่านระดับ ผลการ
ดี ร้อยละ ประเมิน

100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

ผู้เรียนระดับ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 มีผ ลการประเมิน คุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00
N = 440
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5 .อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

สรุปทั้ง 9 ข้อ

ดีเยี่ยม
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่านระดับ ผลการ
ดี ร้อยละ ประเมิน

100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

56

ระดับคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564

ตัวบ่งชี้

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ผู้เรียนระดับ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4 มีผ ลการประเมิน คุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00
N = 436
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5 .อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

สรุปทั้ง 9 ข้อ

ดีเยี่ยม
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่านระดับ ผลการ
ดี ร้อยละ ประเมิน

100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00
N = 443
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5 .อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

สรุปทั้ง 9 ข้อ

ดีเยี่ยม
443
443
443
443
443
443
443
443
443
443

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่านระดับ ผลการ
ดี ร้อยละ ประเมิน

100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

ผู้เรียนระดับ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 มีผ ลการประเมิน คุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00
N = 431
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5 .อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

สรุปทั้ง 9 ข้อ

ดีเยี่ยม
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่านระดับ ผลการ
ดี ร้อยละ ประเมิน

100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
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ระดับคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564

ตัวบ่งชี้

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ

ระดับคุณภาพ

ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 100.00
N = 2,440
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5 .อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

สรุปทั้ง 9 ข้อ

ดีเยี่ยม
2,440
2,440
2,440
2,440
2,440
2,440
2,440
2,440
2,440
2,440

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

ดีเยี่ยม
336
354
440
436
443
431
2,440

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ ดี ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
-

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่านระดับ ผลการ
ดี ร้อยละ ประเมิน

100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

N = 2,440
ระดับ
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

1.2 คุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์
ของผู้เรียน
2.) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย

จานวน
นักเรียน
336
354
440
436
443
431
2,440

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่านะดับ
ดี ร้อยละ

58

ผลการ
ประเมิน

100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
100 บรรลุ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

โรงเรีย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีการศึกษา 2562 – 2565 และเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทั กษะตามศตวรรษที่ 21
และมี ผลงานการแข่งขันด้ านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อที่ 3 พัฒ นา
ทั ก ษะผู้ เรี ย นตามศตวรรษที่ 21 และส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ช าการสู่ ร ะดั บ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นา
ด้านวิชาการ และกลยุทธ์ที่ 1 พัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้กาหนดค่าเป้าหมายของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในข้อ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ข้อย่อยข้อที่ 2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 83.00
โดยมอบหมายให้ ครู ผู้ส อนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย กลุ่ ม สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา
ทั้งนี้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมจากครูผู้สอน ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาไทยที่
สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสานึกความ

ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564

ตัวบ่งชี้

1.2 คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน
3) การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ระดับคุณภาพ
เป็นไทย และภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อสืบสานและนามาปรับใช้กับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดังนี้
กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เช่ น วิช าสั งคมศึก ษา ผู้ เรียนได้มี โอกาส
เรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การแพทย์
แผนไทย ปรัชญา ศาสนา อาหาร การเกษตร และสถาปัตยกรรมไทย วิชาภาษาไทย
มีการเรียนดรุณศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ฝึกอ่านทานองเสนาะ และ
ฝึ ก คั ด ลายมื อ ในแบบต่ า งๆ วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ท า POWER POINT
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวในเขตสาทร วิชาคณิต ศาสตร์ ได้มีการ
น าหน่ ว ยการวั ด มาตราไทยในสมั ย ก่ อ น เช่ น คื บ ศอก มาให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้
นอกจากนี้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ มีการสอนสอดแทรกภูมิปัญ ญาท้องถิ่นใน
แผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละวิชา
กิจกรรมที่แสดงออกถึ งคุณ ค่ าของความเป็ นไทย ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ไทย เช่น พิธีไหว้ครู เป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญูที่มีต่อครู และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความภู มิ ใจในท้ องถิ่น และความเป็ น ไทย จากการท างานใบงาน และเข้า ร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ เรี ย นมี ค วามภู มิ ใจในท้ อ งถิ่ น เห็ น คุ ณ ค่ า ของความเป็ น ไทย ร้ อ ยละ
100.00
2. ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในารอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและประเพณี ไ ทยรวมทั้ ง
ภูมิปัญญาไทย ร้อยละ 88.25
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 94.13 อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 83.00 ส่งผลให้
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
โรงเรีย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ใ นแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีการศึกษา 2562 – 2565 และเป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21
และมี ผลงานการแข่งขันด้ านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อที่ 3 พัฒ นา
ทักษะผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานา
ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณ ภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้ นาด้าน
วิชาการ และกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่ง
สู่ค วามเป็น เลิศ ตามมาตรฐานสากล และได้ ก าหนดค่ าเป้ าหมายของผู้เรีย นตาม
มาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน สพฐ. ในข้อ 1.2 คุ ณ ลักษณะอัน พึง ประสงค์ของ
ผู้ เรี ย น ข้ อ ย่ อ ยข้ อ ที่ 3 มี ก ารยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและ
หลากหลาย ร้อยละ 91.00

ยอดเยี่ยม
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โดยมอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
จากการทากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสดงความคิดเห็ น รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสม มี
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่นและ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการทางานเป็นกลุ่มซึ่งการแบ่งกลุ่ม แบ่ง
ทีม จับคู่ หลากหลายวิธีเช่นคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน คละศาสนา ให้
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครูมีวิธีการประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องของ
กิจกรรมและเครื่องมือของครูผู้สอนโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน การปฏิบั ติกิจ กรรมการเล่นกี ฬา เกม มีการน าผลการประเมิ นมา
พัฒนาหรือปรับใช้โดยให้ผู้เรียนทุกคนหมุนเวียนจับกลุ่มใหม่ พบว่า ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนี้
กลุ่มสาระสังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม กาหนดไว้ในหลักสู ตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม เรื่อง การอยู่ร่วมกัน
กลุ่ มสาระสุ ขศึ กษาและพลศึ กษา ได้ กาหนดไว้ในหลัก สูต รและแผนการ
จัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเข้าใจตนเอง ระดับชั้น ประถมศึกษา
ปี ที่ 1 – 6 เกี่ ย วกั บ จุ ด เด่ น - จุด ด้ อ ยของตนเองและผู้ อื่ น และกิ จ กรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีมาตรฐานตัวชี้วัดที่ 2.2 เข้าใจความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษา และ
วัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ กาหนดไว้ ใน
หลั ก สู ต รและแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 มี จั ด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของฝ่ายกิจการนักเรียน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม คานึงถึง
สิท ธิ ห น้ า ที่ ข องตนเองและผู้ อื่ น และสามารถยอมรั บ ความคิ ด และวั ฒ นธรรมที่
แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในชั้น เรียน ย่อมมีความ
แตกต่างกันในด้านศาสนา ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือ แบ่งปันกัน
นอกจากนี้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมพระวรสาร 12 ประการ เช่น
เรื่องความสุภาพถ่อมตน การให้อภัย การมีความรัก และเมตตาต่อผู้อื่น เคารพผู้อื่น
แม้ จ ะมี ค วามต่ า งก็ ไม่ ได้ ท าให้ เกิ ด อุ ป สรรคใดๆ ผู้ เรี ย นท างาน และท ากิ จ กรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้ การเล่นกีฬาเป็นทีม แม้จะมีความแตกต่างระหว่างบุคล ด้านศาสนา
และวัฒนธรรมผู้เรียนก็สามารถทากิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข
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ส่งผลให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย
จากการทางาน ใบงาน และทาแบบประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ผู้เรีย นยอมรับ และอยู่ร่วมกั นบนความแตกต่างระหว่างบุ ค คลในด้า น
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ 97.33
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564
ร้อยละ 97.33 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 91.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
โรงเรีย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น โดยก าหนดไว้ ใ นแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปีการศึกษา 2562 – 2565 และเป้ าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21
และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พั นธกิจ ข้อที่ 3 พัฒ นา
ทั ก ษะผู้ รี ย น ตามศตวรรษที่ 21 และส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ด้ า นวิ ช าการสู่ ร ะดั บ
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นา
ด้านวิชาการ และกลยุทธ์ที่ 1 พัฒ นาผู้เรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และได้กาหนดค่าเป้าหมายของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในข้อ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ข้อย่อยข้อที่ 4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 86.00
โดยมอบหมายให้ ค รูผู้ สอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ สัง คมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนาธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
งานแนะแนว และงานระดับชั้น เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา จากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ดังนี้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ร่างกาย
แข็ ง แรง แต่ งกายสะอาดเรีย บร้ อ ย เครื่ อ งแต่ ง กายและเครื่ อ งใช้ ส่ วนตั วสะอาด
ปฏิบัติตนตามสุขบัญ ญัติ 10 ประการ และรู้จักออกกา ลังกายอย่างสม่าเสมอ ครู
ประจาชั้นคอยดูแลผู้เรียนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง แต่งกายให้
สะอาดเรียบร้อย โดยมีตารางให้ผู้เรียนตัดผมทุก 3 สัปดาห์ ตรวจเล็บทุกวันจันทร์
และมีการบันทึกการตรวจในแต่ละเดือน มีการประชาสัมพั นธ์จากงานอนามัยให้
ผู้เรียนดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
งานอนามัย ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ประสานและดูแลผู้เรียน ในการเข้า
ร่วมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ VACC 2 School ของทางราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ เป็นวัคซีนทางเลือกให้กับผู้เรียนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไปที่ประสงค์ฉีดวัคซี นซิโน
ฟาร์ม และฉีดวัคซีน Pfizer ที่โรงพยาบาลพญาไท 3 นอกจากนี้มีการคลีนห้องเรียน
ทุกตึก ทุกระดับชั้น ทุกห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการยับยั้งเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจาย
มีคุณครูดูแลเวรทั้งตอนเช้า ตอนกลางวัน และตอนเย็น ทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้เรียน

ยอดเยี่ยม
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ในเรื่องของน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ครูผู้สอนวิชา
พลศึ กษาได้ด าเนิ นการชั่ งน้ าหนั ก วั ดส่ วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายกั บ
ผู้เรียน ทุกระดับชั้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดย งานอนามัย และครูผู้สอนสุขศึกษาและ
พลศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวม เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปประเมินภาวะการณ์การเจริญเติบโต
ซึ่งการชั่งน้าหนักและการวัดส่วนสูง ใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐาน ของ
แบบทดสอบ (ICSPET) กรมพลศึ ก ษา และน าข้ อ มู ลที่ ไ ด้จ ากการชั่ ง น้ าหนั ก วั ด
ส่วนสูง และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียนทุกระดับชั้น มาประเมิน
ภาวะการณ์การเจริญเติบโตต่อไป ดังนี้
ตารางสรุปผล ภาวะการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียน (น้าหนัก ส่วนสูง)
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกณฑ์การเจริญเติบโต (จานวนคน = ร้อยละ)

จานวน
นักเรียน

ต่ากว่าเกณฑ์

สมส่วน

เกินเกณฑ์

2,440

58=2.37

1,868=76.56

514=21.07

ตารางสรุปผล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
จานวน
นักเรียน

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เกณฑ์การเจริญเติบโต (จานวนคน = ร้อยละ)
ต่ามาก
ต่า
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

2,440

0=0.00

8=0.33 324=13.27 1,899=77.83 209=8.57

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จานวน 2,440 คน มีผลภาวะการณ์เจริญ เติบโตของผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์สมส่วน คิดเป็น
ร้อ ยละ 76.56 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้เกณฑ์ ม าตรฐานของ
แบบทดสอบ (ICSPET) กรมพลศึกษา มาประเมินภาวะการณ์การเจริญเติบโต พบว่า
ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์การทดสอบ ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.40 ดังนั้น ผู้เรียนมี
น้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
81.48 และเนื่องจากผู้ เรียนในบางส่วนที่มี น้าหนั ก ส่ วนสูง ไม่ สมส่วน เกิน เกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ (Heatly
Kids Fit and Firm) สาหรั บ ผู้เรีย นที่ มี น้ าหนั ก เกิ น โดยการจัด กิจ กรรมการออก
กาลังกาย และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีแคลอรี่ต่า แต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และรู้จักป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจในตนเอง รู้จัก
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ตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เช่ น กิจ กรรมกลุ่ม ซึ่ง สอนให้ ผู้เรียนรู้จั กการเป็ น ผู้น า ผู้ ตามที่ดี มี การ
นาเสนอผลงานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง และครูแนะแนวได้ให้ผู้เรียน
ทากิจกรรมในชั่วโมงแนะแนว เช่น ทาใบงานเพื่อวิเคราะห์ตนเอง โดยผ่านครูประจา
ชั้นในชั่วโมง Homeroom รวมทั้งผู้เรียนมีความชื่นชอบ เห็นคุ ณค่า สนใจ และได้
สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ ผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนั นทนาการ อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่ อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และมีการ
แข่งขันภายนอกร่วมกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตาม
จินตนาการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนพัฒนาไปถึงขั้นเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ ทาให้ได้รับรางวัล มากมาย โดยปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ส่ง ผู้เรียนไปแข่ง ขันด้านต่ างๆ อย่างหลากหลายทั้ งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทาให้ได้รับรางวัล ได้แก่
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยเกียรติยศ จากการแข่งขัน
การประกวดบรรเลงบทเพลงพระราชนิ พ นธ์ “อั ค รศิ ล ปิ น ” ครั้ ง ที่ 2 ระดั บ
มัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ของ
สมาคมเมโลเดียน
2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโนรอบชนะเลิศนานาชาติ
ประเภทรุ่ น อายุ ไม่ เ กิ น 9 ปี และประเภท Grade 4 แข่ ง ขั น ดนตรี เ ยาวชน
นานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 9 ประจาปี 2021 รอบคัดเลือกประเทศไทย
3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน รุ่นอายุ 11 ปี รายการ
UTS WORLD VIRTUAL YOUTH FESTIVAL 2021 ป ร ะ เภ ท TALENT SHOW
YOUTH UNDER 12
4. ได้ รับ รางวั ลชนะเลิศ จากการแข่ ง ขั น รายการ To Be Number One
2022 รุ่น Pre-Teenage ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากทีมThossaporn Thunder
5. ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญ ทอง จากการแข่ ง ขั น เครื่ อ งดนตรี ป ระเภท
Saxophone รางวั ล เหรี ย ญเงิน จากการแข่ ง ขั น เครื่อ งดนตรี ป ระเภท Clarinet
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเครื่องดนตรีประเภท- Trombone รางวัลเหรียญ
เงิ น จากการแข่ ง ขั น เครื่ อ งดนตรี ป ระเภท Trumpet โครงการห้ อ งเรี ย นดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy : MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศึกษา
6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทเดี่ยวเครื่องลมไม้ (Solo)
อายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทเดี่ยวเครื่องลมทองเหลือง (Solo) อายุไม่เกิน 15 ปี
รายการ 4TH Valaya Alongkorn Virtral Intarnational Music Competition
2021
7. ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการแข่งขัน "ทรูวิชั่นส์-โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์
ทแอดวานซ์เทรนนิ่ง 2021" กลุ่มอายุ 8-11ปี
8. ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยมอันดับ 3 รุ่น 9 ปี 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1
เหรี ย ญ ทองแดง จากการแข่ ง ขั น ว่ า ยน้ า รายการ Bangkok Planetarium
Swimming Cup 2021 ณ สระว่ายน้าบ้านกล้วย นักกีฬาว่ายน้า
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9. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งชิงแชมป์ว่ายน้าฟรีสไตล์ 1,500
เมตร รุ่นอายุ 10 - 11 ปี สระว่ายน้าการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม จากการสังเกต และทา
แบบประเมินในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ร้อยละ 92.41
2. ผูเ้ รียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่นร้อยละ 89.00
และมี ผ ลการประเมิน เฉลี่ ย ภาพรวม สุ ข ภาวะทางร่า งกายและจิ ตสั งคม ของ
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 90.71 อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 86.00 ส่งผลให้
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
1.1 กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับ
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.3 กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นาเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคี วามเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 นาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มี
ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

✓

3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ชุมชน และท้องถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
3.4 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

***
ผลสาเร็จ(ข้อ)

✓

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาให้บคุ ลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา

ไม่
ปฏิบัติ

✓
✓
✓
✓
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ประเด็นพิจารณา
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่
ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

5

ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน

=

***
ผลสาเร็จ(ข้อ)

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

✓
✓
✓
✓
✓

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

ไม่
ปฏิบัติ

✓

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และคานึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม
5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย
5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน

6

การปฏิบัติงาน

✓
✓
✓
✓
✓

ผลรวมผลสาเร็จทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
*** ผลสาเร็จ = จานวนข้อที่ปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา
ปฏิบัติ 2 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
ปฏิบัติ 3 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดี
ปฏิบัติ 4 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ 5 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ ด้
1.00 – 1.49
ระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา
1.50 –2.49
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.50 – 3.49
ระดับคุณภาพ ดี
3.50 – 4.49
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
4.50 – 5.00
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้
1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ระดับคุณภาพ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึง การดาเนิ นการจัดระบบ ยอดเยี่ยม
บริหารจัดการคุ ณ ภาพของโรงเรียน เพื่ อพัฒ นาและส่ง เสริม ยกระดับ คุณ ภาพให้
สูงขึ้น โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562
– 2565 ตามเป้าหมายที่ 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธ
กิจ ข้อที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการบริห ารและการจัดการ โดยก าหนดเป็น เป้ าหมายของกระบวนการ
บริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานที่ 2
ข้อ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ซึ่งมีค่าเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 92.00
โดยมอบหมายให้งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนมีการกาหนด
ทิศ ทางการจั ดการศึ กษาที่ป ระกอบด้วย เป้ าหมาย วิสั ยทั ศน์ และพั นธกิ จ ไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 – 2565
ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 –
2564 และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่าง
ชั ด เจนทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ร่ ว มกั น วางแผนการจั ด การศึ ก ษา
ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ส ภาพปั ญ หา บริ บ ทของโรงเรีย น จากการมี ส่ ว นร่ว มของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประชุมร่วมกัน ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญ หาและความต้องการ
จาเป็นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง มีการวิเคราะห์บริบท
สภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ย นและชุ ม ชนทั้ ง สภาพแวดล้ อ มภายในที่ เป็ น จุ ด แข็ ง
(Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) และสภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ เป็ น โอกาส
(Opporttunities) ภาวะคุกคาม (Threats) เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติ
โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) มากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุ ณภาพความสาเร็จที่ชัดเจน และเป็น
รูปธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ และข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินตนเอง (SAR)
มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2564 โดยน าเป้ าหมาย วิ สั ยทั ศ น์
พันธกิจ คุณค่าหลักที่ กาหนด และยุทธศาสตร์ในแผนพั ฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 – 2565 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติการประจาปี พร้อมทั้งได้นา
ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุง
พัฒนา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา โดยหัวหน้างานนโยบายและแผน แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย
รับทราบ และดาเนินการจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในฝ่ายของตน
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ตัวบ่งชี้
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ระดับคุณภาพ
มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน มีการนาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ จาก
การประชุ ม คณะกรรมการบริห ารโรงเรี ยนครั้ง ที่ 1/2564 พร้อ มทั้ ง เผยแพร่ต่ อ
สาธารณะชนทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชนรับทราบ
ส่งผลให้กระบวนการพั ฒ นาการบริหารจัดการ การมีเป้าหมายวิสัยทัศ น์
และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ซึ่งพบร่องรอยจากรายงานการประชุมของ
ฝ่ า ยต่ างๆ รายงานการประชุ ม ของงานนโยบายและแผน รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีผลการประเมิน
เฉลี่ยภาพรวมของ การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน ปีการศึกษา 2564 ร้อ ยละ 95.00 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูง
กว่ าค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนด ร้ อ ยละ 92.00 ส่ งผลให้ บ รรลุ ต ามค่ าเป้ า หมายที่
กาหนดไว้

2. มีระบบบริหาร
โรงเรีย นอั สสั ม ชัญ แผนกประถม ได้ ตระหนั ก ถึ ง การด าเนิ น การจั ด ระบบ
จัดการคุณภาพ บริหารจัดการคุ ณ ภาพของโรงเรียน เพื่ อพัฒ นาและส่ง เสริม ยกระดับ คุณ ภาพให้
ของสถานศึกษา สูงขึน้ โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562
– 2565 ตามเป้าหมายที่ 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธ
กิจ ข้อที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการบริห ารและการจัดการ โดยก ำหนดเป็น เป้ าหมายของกระบวนการ
บริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานที่ 2
ข้อ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 94.00
โดยมอบหมายให้ หั วหน้ าฝ่ายทุ กฝ่ าย หัว หน้ างานนโยบายและแผน งาน
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน งานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ งานระดั บ ชั้ น และงาน
แนะแนว เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการ ซึ่ง
โรงเรียนดาเนินการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
หลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ตลอดจนความร่วมมือกับ
ชุม ชน เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดการศึกษา โดยเกิดประสิท ธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ตลอดจนความร่วมมือกับชุมชน
เพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนมีแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างชัดเจน แบ่งการบริหารงาน เป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ การเงิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ แต่ละฝ่ายร่วมกันจัดทาปฏิทินปฏิบัติการประจาปี
2564 ให้ ส อดรั บ กั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2564 และจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ที่
5/2564 หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน มีระบบการบริหาร
จัดการตามกระบวนการ P-D-C-A ของทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานในโรงเรียน ซึ่งแต่
ละฝ่ายจะมี ก ารแบ่ งบทบาทหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรในฝ่ าย มี ค าสั่ ง
แต่งตั้งมอบหมายงาน มีผู้รับผิดชอบงานต่างๆ โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รั บผิดชอบใน
การบริหารจัดการศึกษา ร่วมกับผู้อานวยการโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ

ยอดเยี่ยม
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ดาเนินงานของโรงเรียน ซึ่งมีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายพร้อมทั้งร่วมวางแผน
พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน มีการประชุมระดับฝ่าย การประชุมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การประชุมระดับชั้น เพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการกากับติดตาม
งาน และร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญ หา แนวทางแก้ไขมีการสรุปผลการติดตามงาน
ของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการ ดังนี้
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วย การ
ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 ทั้ง 7 ข้อ ดังนี้
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็ จของโรงเรี ยน โดยจั ดท ามาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ยน วิ เคราะห์
มาตรฐานและตั วบ่ งชี้ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ กษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ การ
กาหนดประกาศใช้ มี การสะท้ อนให้ เห็ นถึง นโยบายและแนวทางการด าเนิน งาน
จุดเน้นของโรงเรียน อัตลักษณ์ของโรงเรียน และมีการกาหนดค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัว บ่ ง ชี้ ทุ ก มาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วัด ความส าเร็ จในแผนพั ฒ นาการจั ด
การศึ ก ษาของโรงเรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2562 – 2565 มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น จาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ เพื่อกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐานแล้วจึงนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
จัดทาประกาศค่าเป้าหมาย ตามประกาศที่ 7/2564 โดยการประกาศทางเว็บไซต์
และติ ด ประกาศที่ บ อร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข องโรงเรี ย น เพื่ อ เผยแพร่ ให้ ทุ ก คนได้
รับทราบ
2. การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น โดยการจั ด ท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 – 2565
ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และสอดคล้อง
กับ บริบ ทสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน มาวิเคราะห์ทั้ งสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส ภาวะคุกคาม
เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติ และครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ
มาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน สพฐ. ที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
ปรากฎครบถ้วนในแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการวางแผนการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน มาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
3. การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดทา
แผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี 2564 ไปสู่ การปฏิ บั ติ ตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/
กิจกรรมที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการดาเนินงานของผู้รับผิดชอบผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ จากการสรุปผลการปฏิบัติการประจาปี
ของแต่ละฝ่าย/หน่วยงานให้กับผู้อานวยการ ซึ่งแต่ละฝ่าย/หน่วยงานจะต้องส่งสรุป
การปฏิ บั ติงานประจาเดื อ น ซึ่ง เป็น การก ากับ ติ ดตามตามภาระงานที่ ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการประจาปี ให้กับงานหัวหน้าตามฝ่าย และหัวหน้างานนโยบายและ
แผน รวมทั้งมีการสรุปผลการดาเนินงานประจาภาคเรียนและประจาปี เพื่อนาผล
การดาเนินงานที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน โดย
งานประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน จัดทาแผนงานการประกันคุณ ภาพภายใน
ตามกระบวนการ P-D-C-A เริ่ ม จากการวางแผนการด าเนิ น งาน และปฏิ ทิ น
ปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จากคาสั่งแต่งตั้งที่ 24/2564
(Plan) การด าเนิ น การตามปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง าน โดยคณะอนุ ก รรมการดาเนิ น งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการ
ประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการวางแผนการ
ตรวจติดตามประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม และผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และดาเนินการตรวจติดตาม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดย
ตรวจติดตามภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามที่ปรากฏไว้ในปฏิทินการดาเนินงาน เพื่อ ให้
เกิดการพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ มีการเขียนบันทึกรายงานผลการประเมิน (Field
notes) ในแต่ ล ะมาตรฐานอย่ า งละเอี ย ด และเขี ย นสรุ ป ผลการประเมิ น ตาม
มาตรฐานของแต่ละมาตรฐาน (Do) จากนั้ น นาข้อ เสนอแนะ จุดที่ ควรพั ฒ นามา
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข โดยมี ก ารแจ้ ง ให้ ค ณะอนุ ก รรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา และรายงานต่อ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการรับ ทราบ เพื่อให้
หัวหน้าฝ่าย แจ้งให้หัวหน้างานในฝ่ายของตนแก้ไขและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะ
ต่อไป (Check) หัวหน้างานแก้ไขและพัฒนางาน ตามข้อเสนอแนะจากที่หัวหน้าฝ่าย
แจ้งให้ทราบต่อไป (Act) มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อรายงานและรับทราบความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 มีสถานการณ์
เผยแพร่การระบาดของโควิด – 19 อย่างหนัก จึงทาให้เปิดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ดังนั้นจึงไม่มีการตรวจติดตามแบบเต็มรูป แต่มีการสังเกตการเรียน
การสอนของครูและผู้ เรียนจาก Microsoft Team และร่อ งรอยหลั กฐานจาก
เอกสารต่างๆ
5. การติ ด ตามผลการด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาโรงเรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ างาน
และหัวหน้าฝ่าย นาข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาที่ได้รับแจ้งจากที่ประชุม มา
ดาเนินการปรับปรุง แก้ไขเพื่อพัฒนางาน จากนั้นรายงานให้หัวหน้าฝ่ายของตนเอง
รับทราบผ่านรายงานการประชุมในวาระที่ 3 เรื่องสื่บเนื่อง/ ติดตาม และผ่านการส่ง
รายงานการดาเนินงานให้หัวหน้าฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการตรวจติดตามของงานประกัน
คุณภาพภายในจะไปดาเนินการติดตามอีกครั้ง
6. การจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเองของโรงเรี ย น โดยโรงเรี ย น
ดาเนิน การบริห ารจัดการในรูป แบบของการด าเนิน งานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ ซึ่งโรงเรียนมีการจัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และมีการจัดทารายงานประเมิน
ตนเอง เป็ น รายงานประเมิ น การด าเนิ น การบริห ารจั ด การคุ ณ ภาพภายในของ
โรงเรียน ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ชัดเจน ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด เพื่อสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
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และการพัฒนา ปรับปรุงของปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้สะท้อนความก้าวหน้าในการ
ดาเนิน การให้ชัด เจน สมบูรณ์ เพิ่ม ขึ้น นอกจากนี้ โรงเรีย นมี การนาเสนอรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนาเสนอโดยการ
กรอกข้อมูลลงในระบบ E – SAR และต่อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
โดยน าเสนอเป็ น รู ป เล่ ม พร้ อ มทั้ ง น ารายงานประเมิ น ตนเอง (SAR) เสนอเข้ า ที่
ประชุ ม เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น เผยแพร่ ใ ห้
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาผู้ อ านวยการคณะอนุ ก รรมการงานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน และลงในเว็ บ ไซต์ ข องโรงเรีย น เพื่ อ เผยแพร่สู่ ส าธารณชน ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน รับทราบถึงผลการดาเนินงานของโรงเรียน
7. การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจากจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐานจากรายงานประเมินตนเอง มาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง
แก้ ไ ข เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ
การบริ ห ารอั ต ราก าลั ง งานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจาปีการศึกษา 2564 และคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2564 รวมถึงคาสั่งแต่งตั้งอื่นๆ โดยกาหนด
บทบาทหน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบให้ค ณะกรรมการด าเนิ น งานอย่างชัด เจน มี ก าร
สนับสนุน มีการสรรหา บุคลากรโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานเข้า
เป็นบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้มีครูและบุคลากรตามจานวนที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องการรวมทั้งดาเนินการจัดอัตรากาลังร่วมกับฝ่ายวิชาการในการจัดครูเข้าสอนใน
แต่ ละระดับ ชั้ น ให้ ตรงตาม สาขาวิชา ตามความถนั ด และความสามารถ รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิ ท ธิ ผ ล ส่ ว นของการพั ฒ นาครู มี ก ารวางแผนการจั ด อบรมพั ฒ นาครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย ร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีเป้าหมายให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนให้
สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ และออนไซต์ เน้ น การพั ฒ นา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิชาชีพ และ
ด้านการปฏิบัติตน มีการอบรมได้จัดอบรมให้กับครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอนและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งโรงเรียนได้มุ่งเน้นสนับสนุน
การพั ฒ นาครู สู่ ม าตรฐานสากล iPSLE ในวิ ช าคณิ ตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ที่ ดาเนิน การโดยฝ่ายวิชาการ เน้ นการใช้เทคโนโลยีสาหรับจัด การ
เรียนการสอนและ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูทั้งในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมี
การพัฒนาครูและบุคลากรในด้านวิชาชีพ อบรมด้านการจัดกิจกรรมเรียนการสอน
วิจัยนวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ
เป็นต้น ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู จัดทาทะเบียนสถิติการอบรม สัมมนา
เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยให้ครูและบุคลากรมี
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ชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกลง
ระบบ SWIS ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น ตรวจสอบการมาปฏิ บั ติ ง านของครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ กษา โดยจัด ทาทะเบี ยนสถิ ติการสาย ขาด ลา ตลอดปี การศึ กษา และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่าเสมอ ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการของโรงเรียนเอกชน ดาเนินการติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเสนอ ผู้อานวยการอนุมัติต่อไป
ด้านทรัพยากรทางการศึกษา งานอาคารสถานที่ มีการกาหนดห้องเรียน
ห้ อ งประกอบการเรี ย นการสอน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ ภายในโรงเรี ย น ซึ่ ง
ประกอบด้วยห้องเรียน โดยแยกตามหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษาจานวน
ทั้งหมด 44 ห้องเรียน หลักสูตร English Program จานวนทั้งหมด 26 ห้องเรียน มี
ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 35 ห้อง ห้องประชุมจานวน 3 ห้อง และโภชนาคารจานวน
2 ห้ อ ง แต่ ล ะห้ อ งมี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง เพี ย งพอต่ อ การใช้ ง านของผู้เรี ยน และ
บุคลากรภายในโรงเรียน มีการจัดสื่ออุปกรณ์สาหรับผู้เรียนได้เรียนรู้ที่ทันสมั ยทุก
ห้องเรียน มี ห้องกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้ องดนตรีไ ทย ห้ องเรีย น
เปียโน ห้องการงานอาชีพ ห้ องทดลองวิท ยาศาสตร์ ห้ องศิลปะ ห้องเรียนสีเขียว
ศูนย์ Discovery Learning Center ห้องเกียรติยศ ห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม เติม ฝึกฝนตามความถนัด ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และจานวนเครื่องดนตรี มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ มีการจัดห้องสมุดที่
มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มี
บริการสื่อเทคโนโลยีให้ แก่ผู้ใช้บ ริการ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพี ยงพอกับ จานวน
ผู้ใช้บริการ มีบริการให้ยืม ipad สาหรับครู และผู้เรียนเพื่อใช้งานศึกษาค้นคว้า มี
การจัด สื่อ และเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เอื้ อ ให้ ผู้ เรีย นเรีย นรู้ด้ วยตนเอง และหรื อ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีการนา ipad มาใช้ในการเรียนและการนาเสนอผลงาน
ในมี วิ ช าต่ า งๆ การเรี ย นรู้ แ อปพิ เคชั่ น ต่ า งๆ ที่ ใช้ ง านกั บ ipad เช่ น I tune u ,
Scocative ,poplet ฯลฯ ในวิช าภาษาอั ง กฤษ และภาษาจี น ได้ จั ด ให้ ผู้ เรีย นใช้
เทคโนโลยี ในการเรี ยนรู้ผ่ านสื่อ ออนไลน์ รวมทั้ ง มี การติด ตั้ ง ระบบ WIFI ทั่ ว ทั้ ง
โรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา มีการจัดระบบ
ข้ อ มู ล สารสนเทศ และใช้ ส ารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา นอกจากนี้มีการจัดบรรยากาศแห่ง การเรียนรู้ เช่น มีการจัดตู้ปลาที่
บริเวณด้ านหลั งและด้า นหน้ าห้ องธุร การ - การเงิ น ตึ ก อั ส สัม ชั ญ 2000 เพื่ อ ให้
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ จัดบ่อปลาให้ผู้เรียนดูเพื่อ
ความเพลิดเพลิน มีต้นไม้ชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้งติดป้ายชื่อให้ผู้เรียนได้สารวจค้นคว้า
หาความรู้ เอื้อต่อการเรียนรู้จากสภาพจริง ปรับปรุงตารางสูตรคูณ ตารางแคลอรี่
ตามบันไดอาคารให้มีสภาพดี เสริมการเรียนรู้ และช่วยรณรงค์การเดินขึ้นบันได ลด
การใช้ลิฟท์เป็นวิธีการออกกาลังกายส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ และงาน
ระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียน แต่เนื่อ งจากในปี การศึกษา 2564 มีสถานการณ์
เผยแพร่การระบาดของโควิด – 19 อย่างหนัก ซึ่งทาให้เปิดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ดังนั้นจึงได้ดาเนินการจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
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เกี่ยวกับปัญ หาในการเรียนออนไลน์ การเข้าเรียนในระบบ Microsoft Team
นอกจากนี้ ท่านผู้อานวยการ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ดังปรากฏในเอกสารของฝ่าย
ธุรการ – การเงิน เรื่อง ระเบียบการรับ สมัครนักเรียนใหม่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
และนักเรียนแทรกชั้นในระดับชั้นต่างๆ
ระบบการนิเทศภายใน โรงเรียน มีการดาเนินการบริหารและการจัดการตาม
กระบวนการ PDCA ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาลที่
เน้นการมี ส่วนร่วมจากทุก หน่วยงาน ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการแบ่ งบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย มีคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน มีผู้รับผิดชอบงานต่างๆ
โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับผู้อานวยการ
โรงเรียนในรูปของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ ดาเนินงานของโรงเรียนมี
การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายพร้อมทั้งร่วมวางแผน พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพการ
บริหารการจัดการ มีการประชุมระดับฝ่าย การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
ประชุมระดับชั้น เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกากับ ติดตาม ร่วมกันการ
ปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน มี รายงานผลการ
ปฏิ บั ติงานทุก ฝ่าย และมี การน าผลการปฏิ บัติ ง านไปปรับแก้ไ ข การสรุ ปผลการ
ติดตามงานแต่ละฝ่าย จากรายงานการประชุม และบันทึกผลการประชุมในวาระที่ 3
เรื่องสื่บเนื่อง/ ติดตาม ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้า
งาน หัวหน้ าฝ่าย คณะกรรมการที่ ปรึกษาผู้อานวยการ และจากการสรุปผลการ
ปฏิบัติการประจาปีของแต่ละฝ่าย/หน่วยงานให้กับผู้อานวยการ ซึ่ง เป็นการกากับ
ติดตาม ตามภาระงานที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี ให้กับงานหัวหน้าตาม
ฝ่าย เพื่อนาผลการดาเนินงานที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มี
การตรวจสอบ กากับ ติดตามงานต่ างๆ ตามมาตรฐานการศึกษาจากงานประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน จากนั้นนาข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา มาปรับปรุงแก้ไข
และรายงานต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการรับทราบ เพื่อให้หัวหน้าฝ่าย
แจ้งให้หัวหน้างานในฝ่ายของตนแก้ไขและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะต่อไป
นอกจากนี้ ผู้บริหารให้ความสาคัญ กับการบริหารแบบมีส่วนร่วม บุคลากร
และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย มี ส่ ว นร่ ว มการวางแผน ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และร่ ว ม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก เข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น เช่ น คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น
ประกอบด้ว ย ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้แ ทนครู และผู้แ ทนผู้ ป กครอง โดยคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนดว่าด้วย
การบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ
การดาเนินงาน ตลอดจนมีการกากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทาให้เกิดการพัฒนาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม พ.ศ. 2564 สรุปผลการดาเนินงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนา พ.ศ.
2564 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้ความเห็น
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ข้อเสนอแนะ สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งบารุงรักษา
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน อีกทั้งผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โดยมี ส่ ว นร่ ว มก าหนดแผนปฏิ บั ติ ง าน แผนกลยุ ท ธ์ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้ าหมายของโรงเรีย น ก าหนดจุด เน้ น หรือความเชี่ย วชาญเฉพาะของโรงเรีย น
กาหนดคุณภาพของผู้เรียน สนับสนุนส่ง เสริมการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของ
ทางโรงเรี ย น จั ด และใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ห รื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง เสนอความ
ต้องการพัฒนาหรือปรั บปรุงด้านหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ เช่น
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ให้ความ
เห็นชอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัม ชัญ แผนกประถม ปี การศึกษา 2564
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ผู้ปกครองเครือข่ายพร้อมผู้ปกครอง
ผู้เรีย นช่ วยส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การจั ด โครงการ และกิ จ กรรมต่ างๆ ของทาง
โรงเรียน รวมทั้งมีการสารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีต่อ
ผลการดาเนินงานของโรงเรียน ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนต่อ
ผลการดาเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานบริหารวิชาการ ด้านงาน
บริห ารงบประมาณ ด้ านงานบริ ห ารบุ ค คล และด้า นงานบริห ารทั่ วไป และการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาผู้ อ านวยการ อยู่ ในระดั บ
ปานกลาง
ส่ งผลให้ ก ระบวนการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ
คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งพบร่องรอยจากจากรายงานการประชุมของฝ่ายต่างๆ
รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารโรงเรีย น
รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายงานประเมินตนเอง รายงานสรุปผลการดาเนินงานของงานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานทรัพยากรมนุษย์ งานระดับชั้น และงาน
แนะแนว มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวมของการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 91.75 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้ าหมายที่กาหนด ร้อ ยละ 94.00 ส่งผลให้บรรลุตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
โรงเรีย นอั สสั ม ชัญ แผนกประถม ได้ ตระหนั ก ถึ ง การด าเนิ น การจั ด ระบบ
บริหารจัดการคุ ณ ภาพของโรงเรียน เพื่ อพัฒ นาและส่ง เสริม ยกระดับ คุณ ภาพให้
สูงขึ้น โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562
– 2565 ตามเป้าหมายที่ 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธ
กิจ ข้อที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการบริห ารและการจัดการ โดยก าหนดเป็น เป้ าหมายของกระบวนการ
บริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานที่ 2
ข้ อ 3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ร้อยละ 86.00

ยอดเยี่ยม
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โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน และงานบริหารฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน ดังนี้ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ ในด้านการพั ฒนาหลักสูตรของโรงเรียน มีแผนงาน และดาเนินงาน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ค วามเหมาะสม ครอบคลุ ม
ประเด็ น หลั ก คื อ พั ฒ นาวิ ช าการที่ เน้ น ผู้ เรี ย นทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ทุ ก คน และ
ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ตามมาตรฐานการศึกษา และตามแผนพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการหลักสูตร
จัด ท าโครงสร้ างหลั กสู ต รสถานศึ ก ษาที่ ต รงกั บ หลั กสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ทธศัก ราช 2551 (ฉบั บ ปรับ ปรุง 2560) ให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกั บ
ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อม
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน โดยมีการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิ ช าการของสถานศึ ก ษา และน าผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น หลั ก สู ต รของ
ปีการศึกษา 2563 ที่ได้จากการทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของครู นั กเรีย น ผู้ปกครอง และชุม ชน มาปรับปรุงพั ฒ นาในปีก ารศึกษา 256 4
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระฯ เกี่ยวกับการนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลาง พ.ศ.2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560) มาปรับในหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการเขียนคาอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน และสะท้อน KPA การปรับใบงานการวิเคราะห์หลักสูตร และมี
การระบุ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น /ภู มิ ปั ญ ญาไทยให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง 9 ด้ าน ตามความ
เหมาะสมและธรรมชาติวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระฯ ได้ดาเนินการให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ วิเคราะห์
หลักสูตรกลุ่มสาระฯ ของตนเอง เป็นใบงาน ประกอบด้วย ใบงานที่ 1 สาระการ
เรี ย นรู้ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ ตั วชี้ วัด สม รรถนะ ของผู้ เรีย น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ใบงานที่ 2 คาอธิบายสาระการเรียนรู้ และใบงานที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่ง
ทั้ง 3 ใบงาน มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐานแกนกลาง พ.ศ.
2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2560) นอกจากนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด ท าหลั ก สู ต รโรงเรี ย น
สอดคล้องกับบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่น /ภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับทักษะการคิด
สู่ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและมูลนิธิฯ สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรีย น ชุม ชน และท้องถิ่น ซึ่ง ได้รับ การตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และติดตามการใช้หลักสูตร จากหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และหัวหน้างานหลักสูตรฯ พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายวิชาการนาเสนอขอความ
เห็ น ชอบหลั ก สู ต รของโรงเรีย น ปี ก ารศึ ก ษา 2564 จากคณะกรรมการบริห าร
โรงเรียน
มี ก ารจั ด รายวิ ช าพื้ น ฐาน และรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง แต่ ล ะรายวิ ช า
ประกอบด้ว ย สาระการเรี ย นรู้แ กนกลาง ตัว ชี้วั ด ตรงตามมาตรฐานการเรีย นรู้
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะการเรียนรู้ 5 ข้อ ให้กับผู้เรียนที่
เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาสาระและโครงสร้ า งหลั ก สู ต รในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ โดยการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาอัง กฤษ
และภาษาจีน เป็นภาษาเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
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คณะกรรมการหลักสูตรได้จัดให้มีโครงการ ACP SMART BOYS เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการคิดระดับสูงในผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา
ภาษาอั งกฤษ คอมพิ ว เตอร์ และ STEM และยั ง มี กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ต่ างๆ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ ACP
STEP รวมทั้งกิจกรรม PLAY ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างภาษากับสุนทรีย์ การจัดกิจกรรม Create ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มี การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงกิจกรรม Succeed
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นสร้างสรรค์
ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานหรือนวัตกรรม ซึ่งผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนได้วางแผนไว้ได้ครบตามศักยภาพของตนเอง อีกทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของ
ผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร ตอบสนองต่อคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน เช่น
กิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น (ชมรม) ที่ เน้น กิ จกรรมสุ น ทรี ยทางด้านดนตรี กีฬ า และ
วิชาการ มีคุณครูคอยให้คาแนะนา คาปรึกษา กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาใน
แนวนักบุญมงฟอร์ต มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม
ทิศทางในแนวมงฟอร์ตแก่คุณ ครู บุคลากรทางการศึกษา และมอบหมายให้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนในเรื่องของ
นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตและสอดแทรกลงในแผนการจั ดการเรียนรู้
ของแต่ละระดับชั้น อีกทั้งประสานความร่วมมือกับ หัวหน้างานอภิ บาลในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวนักบุญมงฟอร์ต เช่น การบริจาคของ การช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ฯลฯ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ซึ่งประสานขอความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ และสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนสรุ ปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น เทคนิคการเรียนการ
สอนการคิดระดับสูง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยและโครงงานเป็นฐาน และพัฒนา
ด้ า นสารสนเทศและเทคโนโลยี ในโครงการ ACP Innovative Teacher และใน
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมที่เน้น STEP Projects นอกจากนี้ ผู้เรียนได้มี
โอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ ACP SMART BOYS โดยผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 2 จะได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ใ นกิ จ กรรม PLAY ผู้ เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 จะได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรม CREATE และผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จะได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรม SUCCEED นอกจากนี้ผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 มีการเรียนการสอนในรูปแบบของการทาวิจัยหรือ
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และมีการบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ เช่น
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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ผู้ บ ริ ห าร มี ก ารให้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการ ผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ และมีการปรับปรุง และพัฒ นาหลั กสูต รให้ทั น ต่อการเปลี่ย นแปลงของ
สังคม โดยการใช้หลักสูตรโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ การสร้างการพัฒนาและการ
เลื อ กใช้ สื่ อ การเรีย นรู้ ผ่ า นเทคโนโลยี ก ารเรีย นการสอนผ่ านเครือ ข่ ายออนไลน์
รวมทั้งมีการติดตั้งระบบ WIFI ทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้
ของผู้เรียนตลอดเวลา มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวมถึงการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่างเป็ น
ระบบ มีการน าวิธีการพัฒ นาผู้เรียนใหม่ ๆ มาใช้ เช่น การพัฒ นาผู้เรียนตามแนว
Waldrof โดยส่งเสริมให้ครูไ ด้รับการอบรมมาใช้ในการพัฒ นาผู้เรียน พร้อมทั้งให้
คาแนะนาและปรึกษาในการจัดทาหลักสูตรมาตรฐาน iPSLE ของสิงคโปร์ และได้
เชิญ ภราดาอนุ ศั กดิ์ นิ ธิภั ท ราภรณ์ และภราดาแอนโธนี่ ตัน คิม ฮก มาเป็ นผู้ ให้
คาปรึกษา มีการอบรมครูผู้ สอนทั้งครูไทยและครูต่างชาติที่สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ส่งผลให้ กระบวนการพั ฒ นาการบริ ห ารจัด การ มี ก ารด าเนิ น งานพั ฒ นา
วิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบร่องรอยจากรายงานการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการ รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน รายงานสรุปแผนงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง กลุ่มสาระ รายงาน 8
สรุปแผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ รายงานสรุปแผนงานหลักสูตรการเรียนการสอน
และนิเทศและรายงานสรุปการประเมินผลการใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2564 มีผล
การประเมิ น เฉลี่ ยภาพรวมของการดาเนิ น งานพั ฒ นาวิ ชาการที่ เน้ น คุณ ภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูต รสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ปีการศึ กษา
2564 ร้อ ยละ 94.50 อยู่ใ นระดั บคุณ ภาพยอดเยี่ย ม ซึ่ งสูงกว่าค่ าเป้าหมายที่
กาหนด ร้อยละ 86.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้

4. พัฒนาครูและ
โรงเรีย นอั สสั ม ชัญ แผนกประถม ได้ ตระหนั ก ถึ ง การด าเนิ น การจั ด ระบบ
บุคลากรให้มีความ บริหารจัดการคุณ ภาพของโรงเรียน เพื่ อพั ฒนาและส่ง เสริมยกระดับคุณ ภาพให้
เชี่ยวชาญทาง
สูงขึน้ โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562
วิชาชีพ
– 2565 ตามเป้ า หมายที่ 1 ครู แ ละผู้ เรี ย นมี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต บนพื้ น ฐานนั ก บุ ญ
มงฟอร์ต พั น ธกิ จ ข้ อที่ 1 พั ฒ นาครูแ ละผู้ เรี ยนให้ ด าเนิ น ชี วิต บนพื้ น ฐานนั กบุ ญ
มงฟอร์ ต ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต ามทิ ศ ทางการจั ด
การศึกษาในแนวมงฟอร์ต และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การดาเนินชีวิตตามแนวมงฟอร์ต ตามเป้าหมายที่ 5 ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน มี
ความผูกพันกับโรงเรียน พัน ธกิจ ข้อที่ 5 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู
ผู้ป กครอง และผู้ เรีย น ยุท ธศาสตร์ที่ 3 พั ฒ นาความผูก พั น ระหว่างโรงเรี ยน ครู
ผู้ ป กครอง และผู้ เรี ย น และกลยุ ท ธ์ ที่ 3 เสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ระหว่ า งครู กั บ
โรงเรียน และตามเป้าหมายที่ 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ ข้อที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล

ยอดเยี่ยม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1
เสริ ม สร้า งกระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ โดยก าหนดเป็ น เป้ า หมายของ
กระบวนการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน สพฐ.ใน
มาตรฐานที่ 2 ข้อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งมีค่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 91.00
โดยมอบหมายให้ งานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ งานนโยบายและแผน และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการส่ง เสริมพัฒนามาตรฐาน
ซึ่งโรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดทาคาสั่ง แต่ง ตั้ง ครูและบุค ลากรทางการศึกษา เพื่ อ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาปีการศึกษา 2564 และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประจาปี
การศึ ก ษา 256 4 รวมถึ ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อื่ น ๆ และก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ความ
รับ ผิดชอบให้ คณะกรรมการดาเนิน งานอย่างชั ดเจน มีการสนับ สนุน การพั ฒ นา
บุคลากรและผู้นา ตามแผนการทดแทนตาแหน่ง (Succession Plan) นอกจากนี้ ใน
แผนงานบริ ห ารฝ่ า ยของทุ ก ฝ่ า ย ได้ ร ะบุ เ รื่ อ งการพั ฒ นาครู ใ นฝ่ า ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และโรงเรียนจัดให้มีโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่ระบุเรื่องการพัฒนาครู 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 และจั ด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยระบุในแผนงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาครูตามวิชาชีพ รวมทั้งการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยการสารวจ
ความต้องการในการอบรมพัฒนาครู เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาครู
อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นสู่ ม าตรฐานสากล
หน่วยงาน และความต้องการส่วนบุคคล และได้จัดเตรียมงบประมาณสาหรับการ
พัฒ นาครูอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการอบรม/สัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยโรงเรียนจัดการอบรมพั ฒนารวมทั้ง ครูสามารถดาเนินการพั ฒนาตนเองให้ไ ด้
ตามเกณฑ์ คุ รุส ภา และตามเกณฑ์ ม าตรฐานสากล เพื่ อ พั ฒ นาด้ านความรู้ ตาม
หลักสูตร ตามวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งพัฒนาบุคลากรให้ดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีเป้าหมายให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีโดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากร
ด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ และออนไซต์ อีก ทั้ง พั ฒ นาบุค ลากรให้ด าเนิ นชีวิ ตบนพื้ น ฐาน
นักบุญมงฟอร์ต เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ พัฒ นา
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิชาชีพ และด้านการปฏิบัติตน มีการจัดอบรมให้กับครูผู้สอน
ครูสนั บสนุน การสอนและบุ คลากรทางการศึกษา ทั้ง ภายในและภายนอก อี กทั้ ง
โรงเรี ย นได้ มุ่ ง เน้ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาครู สู่ ม าตรฐานสากล iPSLE ในวิ ช า
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ที่ดาเนินการโดยฝ่ายวิชาการ เน้นการใช้
เทคโนโลยีสาหรับจัดการเรียน การสอน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูทั้ง
โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการพัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่าน
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ระบบอนไลน์ ซึ่งครเ้ข้าอบรมพัฒนาตนเองกับหน่วยงานภายนอกที่จัด เช่น มูลนิธิ
ศักดิ์พรทรัพย์ สานักพิมพ์นามมีบุ๊ค ฯลฯ
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการดาเนินงานส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครู
และบุ คลากร ครูผ่านการอบรมพัฒ นาทั้ง ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน
รวมถึงได้มีการจัดทาสถิติการฝึกอบรมพัฒนาครูทุกเดือนพร้อมทั้งแจ้งให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล และกระตุ้นให้มีการอบรมพัฒนาครูเป็นรายภาคเรียน
โดยในปีการศึกษา 2564 มีครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุรุสภา (เกณฑ์ 20 ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ 98.81 และได้กาหนดตัวชี้วัดชั่วโมงการ
อบรมสาหรับครู (เกณฑ์ 40 ชั่วโมง) ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด เป็นพัฒนา
คุณ ภาพครูให้ไปสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสาก ลตามตัวชี้วัดของ สช. โดยมีครูที่
อบรมตั้ งแต่ 40 ชั่ วโมงขึ้ น ไป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.83 มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
ภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR และดาเนินการพัฒนาครูตามแผนที่ได้วาง
ไว้ และจัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบที่เทียบมาตรฐาน CEFR ผล
การทดสอบภาษาอังกฤษของครูและบุคลาการทางการศึกษา จานวน 16 คน โดย
ทดสอบผ่านออนไลน์ ที่เทียบเท่า CEFR ดังนี้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับ Intermediate (B1- B2) จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23
ครูผู้สอนวิชาอื่นๆ
ระดับพื้นฐาน Beginner (A1-A2) จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 45.18
ระดับ Intermediate (B1-B2) จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46
ครูสนับสนุนการสอน
ระดับพื้นฐาน Beginner (A1-A2) จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 33.13
ระดับ Intermediate (B1-B2) จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.83
ระดับ Advanced (C1) จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
มี การน าชุ ม ชนการเรีย นรู้ ท างวิช าชี พ เข้ ามาใช้ ในการพั ฒ นางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานายนอก มาระดมความคิดให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ งาน
การจัดการเรียนการสอน มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร
ที่มี ผลต่ อการเรียนรู้ของผู้เรีย น และเป็น แบบอย่ างที่ ดี ที่ส่ งผลต่ อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก สรรหาบุคลากรบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ
ทางการศึก ษา มีค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการท างานเข้าเป็ น
บุ ค ลากรของโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ มี ค รู แ ละบุ ค ลากรตามจ านวนที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน
ต้องการรวมทั้งดาเนินการจัดอัตรากาลังร่วมกับฝ่ายวิชาการในการจัดครูเข้าสอนใน
แต่ละระดับชั้นให้ตรงตามสาขาวิชา ตามความถนัดและความสามารถ ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิ บัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาทะเบียนสถิติ
การขาด ลา มาสายของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบอย่างสม่าเสมอ ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู การไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
สัม มนาทางวิ ช าการโดยจั ด ท าทะเบี ย นสถิ ติ ก ารอบรม สั ม มนาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาให้มีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และบันทึกลงระบบ SWIS ให้
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เป็ น ปั จ จุบั น มี ก ารประเมิ น ผลการท างานของครูให้ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ เพื่อแจ้งเกณฑ์
การประเมินให้หัวหน้าฝ่ายทราบ เพื่อให้ไปแจ้งครูจะได้ดาเนินการทางานและพัฒนา
งานพร้อมทั้งปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ โดยผลที่
ได้จากการประเมินจะนาไปใช้ในการให้ข้อมูลป้อนกลับกับครูที่ได้รับการประเมิ น
เพื่อปรับปรุง และพัฒนาในการทางานต่อไป
นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
บริหารงาน เห็นความสาคัญของการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่จะพัฒนาการ
ทางานของครูและบุคลากร และการศึกษาของผู้เรียน ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายนอกโรงเรียน ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและภาระงานอื่น เช่น
เชิญวิทยากรมาอบรมครู ท้ายสุดผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของบุคลากรและชุมชน โดย
สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติ ผู้สนับสนุน และผู้นาในการดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตรงกับผู้เรียน
ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ซึ่ ง พบร่ อ งรอยจากรายงานการประชุ ม ของงาน
ทรัพยากรมนุษย์ รายงานการประชุมของสานักผู้อานวยการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษา บันทึกการอบรม สัมมนาของครูในระบบ SWIS ปีการศึกษา
256 4 รายงานสรุ ป แผนงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ รายงานสรุ ป โครงการ ACP
ENGAGEMENT มีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม ของการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 96.33 อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยมซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดร้อยละ 91.00 ส่งผลให้บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
โรงเรีย นอั สสั ม ชัญ แผนกประถม ได้ ตระหนั ก ถึ ง การด าเนิ น การจั ด ระบบ
บริหารจัดการคุณ ภาพของโรงเรียน เพื่ อพั ฒนาและส่ง เสริมยกระดับคุณ ภาพให้
สูงขึ้น โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562
– 2565 ตามเป้าหมายที่ 5 ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน มีความผูกพั นกับโรงเรียน
พัน ธกิ จ ข้ อที่ 5 พัฒ นาความผู ก พัน ระหว่างโรงเรีย น ครู ผู้ ป กครอง และผู้ เรีย น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน และ
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน และตามเป้าหมายที่ 6
โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล และตามเป้าหมายที่ 6 โรงเรียนมี
การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธกิจ ข้อที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่ง
สู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ
โดยกาหนดเป็น เป้าหมายของกระบวนการบริห ารและการจัดการตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานที่ 2 ข้อ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 91.00

ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564

ตัวบ่งชี้

81

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ระดับคุณภาพ
โดยมอบหมายให้ งานอนามัย งานโภชนาการ งานอาคารสถานที่ และงาน
ห้องสมุด เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนมีการวางแผน
และจั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพทั้ ง ภายใน และภายนอกห้ อ งเรี ย น และ
สภาพแวดล้ อ มทางสั งคมที่ เอื้อ ต่ อ การจั ด การเรีย นรู้ และมี ค วามปลอดภั ย โดย
โรงเรียนจัดให้มีอาคารเรียนอย่างเพียงพอกับจานวนผู้เรียน มีโครงสร้างอาคารที่
แข็งแรง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวก ภายในห้องเรียนอย่างพอเพียง และพร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ
เช่น มีคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน และมีตู้เก็บของสาหรับผู้เรียนทุก
คน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิก ได้แก่ มีรูปปั้น
นักบุญหลุยส์ เพื่อให้ผู้เรียนได้สักการะที่บริเวณด้านหน้าตึก 2000 รูปปั้นแม่พระ
และนักบุญต่าง ๆ ทุก ๆ ชั้นของอาคารเรียน มีสัญลักษณ์พระเยชูถูกตรึงไม้กางเขน
ทุกห้องเรียน มีการสร้างหลังคาโดยติดตั้งแผงโซล่าเซลเฟส 3 บนหลังคาของสระน้า
เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า
ที่ ใช้ ในโรงเรีย น และมี ก ารปรั บ ปรุง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในโรงเรีย นให้ มี ค วามปลอดภั ย
สวยงาม ร่มรื่น เช่น จัดสวนหย่อมในบริเวณโรงเรียน จัดตู้ปลาที่บริเวณด้านหลังและ
ด้านหน้าห้องธุรการ – การเงิน ตึกอัสสัมชัญ 2000 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับสายพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ จัดบ่อปลาให้ผู้เรียนดูเพื่อความเพลิดเพลิน มีต้นไม้
ชนิด ต่าง ๆ พร้อ มทั้งติ ดป้ายชื่อให้ผู้เรียนได้สารวจค้ นคว้าหาความรู้ เอื้อ ต่อการ
เรียนรู้จากสภาพจริง ปรับปรุงตารางสูตรคูณ ตารางแคลอรี่ตามบันไดอาคารให้มี
สภาพดี เสริมการเรียนรู้ และช่วยรณรงค์การเดินขึ้นบันได ลดการใช้ลิฟท์เป็นวิธีการ
ออกกาลังกายส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีอุปกรณ์
และโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน มีหน่วยงานเทคโนโลยีคอยอานวยความสะดวก และ
ควบคุมตรวจสอบดูแลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานแต่ละ
ห้อง
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ เรียน เนื่องจากใน
ปีก ารศึก ษา 2564 เกิดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ไปทั่ว โลก
เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยสูงสุด ทางโรงเรียนได้การดาเนินการตามมาตรการที่
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข กาหนด ร่วมกับงานพยาบาลของ
โรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของครู บุคลากร พนักงาน ทุกคนได้เข้า
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) และตรวจ ATK ทุก
วั น จั น ทร์ และวั น พฤหั ส บดี อย่ า งสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ท างส านั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตสาทรได้ เข้ามาตรวจสถานที่และการเตรีย ม
ความพร้อมความปลอดภัยทางด้านการป้องกันเชื้อโควิด -19 ของโรงเรียนก่อนการ
เปิดเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียน
ด้ า นงานโภชนาการ มี ก ารจั ด โต๊ ะ ทานอาหารของผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยการเว้นระยะห่างตามมาตรการ รวมถึงโต๊ะทานอาหาร
ของครูที่ให้สลับกันมาทานเพื่อป้องกันการพบเจอ พูดคุยกัน และรักษาระยะห่าง มี
การดาเนินการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยนาอาหารของโรงเรียนและร้านค้า
มาตรวจหาสารปนเปื้อนในทุกเดือน มีการจัดประชุมพนักงานแม่ครัวของโรงเรียน
ชั้น 5 และเจ้าหน้าที่ร้านค้าในโรงเรียนชั้น 6 สม่าเสมอ นอกจากนี้บุคลากรที่
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เกี่ยวข้องยังเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนร่วมกับเขตสาทร
และให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานสุขาภิบาลเขตกรุงเทพฯ ใต้ เป็น
ประจาทุกปี มีการวางแผนรายการอาหารกลางวัน
ด้านงานอนามัยของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการจัดแอลกอฮอล์ไปตามห้องเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทุกห้อง รวมทั้งจัดจุด
แอลกอฮอล์ล้างมือทั่วบริเวณโรงเรียนอีกด้วย มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีอุปกรณ์
เครื่องใช้อานวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลที่พร้อมต่อการใช้งาน เช่น เตียง
นอน เครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญ ประจาบ้าน รถเข็นผู้ป่วย เครื่องชั่งน้าหนัก
เครื่องวัดความดันโลหิต ฯลฯ
มีนักการดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ ทุกอาคาร
และทุก ชั้น เรีย น มีก ารดูแลรักษาความสะอาดห้ องน้ าสม่ าเสมออย่างต่อ เนื่ อง มี
พนักงานคอยดูแลเกี่ยวกับระบบการกาจัดขยะมูลฝอย และจัดการคัดแยกประเภท
ขยะอย่างถูกวิธี เป็นประจาทุกวัน ปรับปรุงระบบกาจัดกลิ่นของเสีย จากท่อบาบัด
หลังอาคาร AC 2000 และดาเนินการตรวจน้าในบ่อบาบัดเทอมละ ครั้ง มีระบบ 2
รักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยมีการจัดครูดูแลเวรช่วงเช้า กลางวัน และตอน
เย็น มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง และมีมาตรการ
ห้ามผู้ปกครองเข้าโรงเรียน ยกเว้น กรณี ที่ ผู้ปกครองมีบัตรผ่านเข้า – ออก ที่ ทาง
โรงเรียนออกให้เท่านั้น
ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งพบร่องรอยจาก
รายงานการประชุมของงานอาคารสถานที่ งานโภชนาการ รายงานการประชุมของ
ฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา รายงานสรุปแผนงาน
อาคารสถานที่ รายงานสรุปแผนงานโภชนาการ รายงานสรุปแผนงานบริหารฝ่าย
บริห ารทั่ วไป มี ผลการประเมิ นเฉลี่ย ภาพรวมของ การจัดสภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564
ร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 91.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึง การดาเนิ นการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณ ภาพของโรงเรียน เพื่ อพั ฒนาและส่ง เสริมยกระดับคุณ ภาพให้
สูงขึ้น โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562
– 2565 ตามเป้าหมายที่ 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พันธ
กิจ ข้อที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการบริห ารและการจัดการ โดยก าหนดเป็น เป้ าหมายของกระบวนการ
บริหารและการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานที่ 2
ข้อ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 94.00
โดยมอบหมายให้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็ นผู้ รับผิด ชอบในการ
ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนมีการจัดระบบ การจัดหา การพัฒนา และการ
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บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริห ารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒ นาระบบ
บริหารจัดการเครือข่าย Network, Server และ Wi - Fi ของโรงเรียนในด้านต่างๆ
ที่เหมาะสมกับสภาพ และความต้องการของครูและบุคลากรในโรงเรียน ดังนี้
ด้ า น Hardware, Software, User, Data, Procedure,MA, Information
Security การเรียนการสอน ปรับโครงสร้างอินเตอร์เน็ต , งานบริการซ่อมบารุง มี
การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต มีการปรับปรุงเว็บไซต์และระบบ SWIS ประสาน
งานดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริการหลังการขายกับบริษัทคู่สัญญา พัฒนา
โปรแกรมที่ใช้งานทั้งภายในและประสานงานกับบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมภายนอก
ดาเนินการบารุงรักษา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง (Computer, Server, Printer,Network, Wireless Lan, Swich
UPS) ให้สามารถใช้งานได้ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด
– 19 ทาให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการเพื่อนา
Microsoft Teams มาใช้ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ข องโรงเรียน มี การ
ติดตั้งจัดทาระบบออนไลน์ อบรมให้ ความรู้แก่ครูและบุคลากร จัดทาคู่มือการใช้
พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มทีม support คอยให้ความช่วยเหลือคุณครูเมื่อเกิดปัญหาในการ
ออนไลน์ ซึ่งทาให้การเรียนการสอนของโรงเรียนมีความพร้อม ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก มีการให้บริการ เช่น
บริก ารระบบเครื อ ข่ายคอมพิ วเตอร์/ Backup บริก ารเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ส ารอง
บริการคอมพิวเตอร์ Notebook
มีการจัดหาเทคโนโลยีให้กับครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
นา ipad มาใช้ในการสอน มีการบริการยืมอุปกรณ์ IPAD Notebook ให้คาแนะนา
ในการใช้อุปกรณ์ มีการอบรมให้ความรู้การใช้แอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้งานกับ ipad
เช่น I tune u ,Scocative ,poplet ฯลฯ มีการทาคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมในการใช้
งานของครู มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดกา ร
และการจัดการเรียนรู้ เช่น การนาแบบฝึกหัดรายวิชาต่าง ๆ ขึ้นหน้าเว็ปไซด์ มีการ
ซ่อมบารุงเครื่องใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในห้องเรียน และให้บริการช่วยเหลือคุณครู
และบุคลากรผู้ใช้งาน เมื่อมีปัญหาจะแจ้งไปที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
แก้ปัญหาเป็นอย่างดีในทันที จัดสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการนา ipad มาใช้ในการเรียนและการ
นาเสนอผลงานในมีวิชาต่างๆ การเรียนรู้แอปพิเคชั่นต่างๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน ได้จัดให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และมีการเรียนวิชา STEM เกี่ยวกับโปรแกรมสร้างหุ่นยนต์ มีการจัดตั้ง
ชมรมโรบอท รวมทั้ งมีการติดตั้ งระบบ WIFI ทั่วทั้ ง โรงเรียน เพื่อ เป็น ช่องทางใน
การศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา ทาให้ผู้รับบริการทั้งครูและบุคลากร ผู้เรียน
และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการให้บริการ
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณ ภาพสถานศึกษา โดยแต่ง ตั้งคณะกรรมการดาเนิน งานสารสนเทศของ
โรงเรียน กาหนดผู้รับผิดชอบ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทาสารสนเทศ
ของโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้อง ครอบคลุม สามารถนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้
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ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ระบบแก่ ผู้ ต้ อ งการใช้ ทุ ก ฝ่ า ย และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เป็ น ระบบแก่
ผู้ต้องการใช้ บุ คลากรทุก คนสามารถเข้ าถึง ข้อมู ลได้ สะดวกรวดเร็ว เป็น ปั จจุบั น
นาข้อ มูล สารสนเทศที่ สาคัญ ย้ อนหลั ง 3 ปี ใช้ เป็ นข้ อมูล ในการทบทวนปรับ ปรุ ง
พัฒนางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศระหว่างบุคลากร
ภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
กิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
ส่ ง ผลให้ ก ระบวนการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ มี จั ด ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพบร่องรอย
จากรายงานการประชุม ของงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสารสนเทศ รายงานการประชุมของสานักผู้อานวยการ รายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการที่ ป รึ กษา สารสนเทศในระบบ SWIS ปี ก ารศึ ก ษา 256 4
รายงานสรุ ป แผนงานเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ รายงานสรุป แผนงานประกั น
คุณ ภาพการศึ กษาภายใน มี ผลการประเมิ นเฉลี่ ยภาพรวม ของการจั ดระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ สนั บสนุน การบริห ารจั ดการและการจัด การเรีย นรู้
ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ร้ อ ยละ 97.00 อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย ม ซึ่ งสู ง กว่ า
ค่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 94.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นาไปจัดกิจกรรมได้จริง
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สาหรับผู้ที่มคี วามจาเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ
1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และ
นาเสนอผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้
2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

จานวนครู (คน)

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

บรรจุ

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

150

141

91.04

✓

143

94.47

✓

150

100.00

✓

133

88.75

✓

129

86.00

✓

129

86.00

144

95.67

✓

148

98.50

✓

148

98.50

✓

135

90.00

136

90.94

88.00

88.00

88.00

150

150

3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน

✓

142

92.75

✓

132

88.00

135

90.00

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้

✓

150

100.00

✓

136

90.67

88.00

150

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา
4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล
4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้ มูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้
5.2 นาข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง

สรุปผลการประเมิน =

ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

จานวนครู (คน)
บรรจุ

ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

***
ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

✓

131

87.33

✓

124

82.67

139

92.67

✓

136

90.67

✓

142

97.67

91.00

150

ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคานวณ
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ) =
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 – 100

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

=
=
=
=
=

91.89

100 x จานวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
จานวนครูทั้งหมด
กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้
1. จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
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โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นตาม ยอดเยี่ยม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึ กษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 –
2565 ตามเป้ า หมายที่ 4 ครู มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรีย นการสอนด้ า น
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อที่ 4 พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญใน
การจั ดการเรียนการสอนด้ านนวัต กรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุท ธศาสตร์ที่ 2
ยกระดั บคุ ณ ภาพสู่ การเป็ นโรงเรีย นผลิ ตภาพและผู้ น าด้านวิช าการ กลยุท ธ์ที่ 3
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
รูป แบบการเรี ย นการสอนที่ เน้ น กระบวนการคิ ด ในโครงการ ACP Innovative
Teachers กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ
(Best Practices) และกลยุ ท ธ์ ที่ 6 ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ และเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ ดีเลิศ (Best Practices) และได้ก าหนดเป็ น
เป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานที่ 3 ข้อ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 88.00
โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็ นผู้รับ ผิดชอบในการส่งเสริมพัฒ นาครูให้มีค วามสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ผ่ านกระบวนการคิดและปฏิ บัติ จริง และสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตได้ ดังนี้
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด ของหลั กสู ต ร
สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซึ่ง
หั วหน้ า งานหลั ก สู ต รและการเรี ยนการสอน หั ว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ และ
ครู ผู้ ส อน มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เป้ า หมายคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นตามหลั ก สู ต ร มี ก าร
วิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้านทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ มีการกาหนดเป้าหมายใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นไว้อ ย่ างชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางขั้ น
พื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนอัสสัม ชัญ แผนกประถม มีก ารศึ กษาทบทวนหลั กสูต รในรายวิชา และ
ระดับชั้นที่ทาการสอน มีการปรับปรุงพัฒนาให้หลักสูตรเกิดความสมบูรณ์สอดคล้อง
กับผู้เรียนมากที่สุด นาไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่าง
มีป ระสิท ธิภาพ มีความยืด หยุ่น เหมาะสมกับ บริบ ทจุดเน้ น ของสถานศึ กษาและ
ศักยภาพของผู้เรียน ครูผู้ส อน สามารถนาหลักสูตรมาขยายลงสู่แ ผนการจัด การ
เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนตามตัวชี้วัด พร้อมกับมีการเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิ บัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลัก สูตรสถานศึก ษา มีก าร
ก าหนดเป้ า หมายคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นทั้ ง 3 ด้ า น คื อ ด้ า นความรู้ (K) ด้ า นทั ก ษะ
กระบวนการ (P) สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีการกาหนด
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน
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มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง ครูผู้สอนสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทาให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ มีการระบุวิธีการ
ออกแบบการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ได้ อย่างหลากหลายวิธี ไว้ในแผนการจั ดการ
เรี ย นรู้ อ ย่ า งชั ด เจน เป็ น ขั้ น ตอน ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาสาระ และ
จุด ประสงค์ มี ก ารเรีย นการสอนที่ ต อบสนองความแตกต่ า งระหว่ างบุ ค คลและ
พัฒนาการทางสติปัญญามากกว่า 3 รูปแบบ เช่น วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม วิธีการ
สอนแบบกระบวนการกลุ่ม สัม พั น ธ์ วิธี การสอนแบบ 5 E วิธีส อนแบบโครงงาน
(Project Method) วิธีการสอนแบบการแก้ปัญ หา (Problem-Solving Method)
ด้ ว ยวิ ธี สื บ เสาะความรู้ 5E วิ ธี ก ารสอนแบบร่ ว มมื อ : เทคนิ ค การต่ อ เรื่ อ งราว
(JIGSAW) วิธีการสอนแบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด วิธีการสอนแบบ 3P เป็นต้น
นอกจากนี้ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ ACP STEP กลวิธี
การสอนที่สอดแทรก STEP หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะเหล่านี้
ให้ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น คื อ 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 ตอบสนองความแตกต่ า งระหว่ า ง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในการเรียนการสอน มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็ น
และต้ องการความช่ วยเหลื อพิ เศษ รวมทั้ ง ยั ง ยั ง สามารถวิเคราะห์ ศั ก ยภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลาย คือ คณิตศาสตร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อ สาร ภาษาจี น กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ และ STEM Education เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นได้
ศึกษาในรายวิชาที่เหมาะสมกับความสนใจและสภาพท้องถิ่น และตอบสนองจุดเน้น
ของสถานศึกษา และของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้ผู้เรียนมี
โอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยผ่านงานและกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมในห้องศูนย์
Discovery Learning Centre ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ฝึ ก ทั ก ษะด้ า นการคิ ด โดยใช้ ท ฤษฎี
พหุปัญญาของ Howard Gardner ซึ่งสามารถค้นหาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้ง ครูมีการจัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น รู้จักคิด
วิเคราะห์ ออกแบบสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ไขปัญหา ฝึกความคิดระดับสูง รู้จักการ
สร้างผลงาน คิ ดค้ น ชิ้น งาน สรุป องค์ ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจาวัน ได้ให้กับผู้เรียน ครูมีการปรับกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ มีผลงานที่
แสดงให้เห็ นถึงการอธิบายวิธีคิดและการสรุป ความคิดของตนเอง เช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ การเรียนชมรม การทดลองวิทยาศาสตร์ งานประดิษฐ์ชิ้นงาน การหา
พื้ น ที่ ส ร้ า งแบบบ้ า นท า Model การแต่ ง โจทย์ ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ การเขี ย น
เรียงความ การปฏิบัติชิ้นงาน STEM การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ซึ่งแต่ละ
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กิจกรรมผู้เรียนจะสรุปผลวิธีคิด และแสดงความคิดเห็นของตน การนาเสนอให้เพื่อน
ภายในกลุ่มฟัง การพูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีการประชุมวางแผนการทางาน
แบ่งหน้าที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งนาเสนอความคิด ซักถามพูดคุย
กัน ภายในกลุ่มของตน เพื่อหาข้อสรุปในการทารายงานโครงงาน หรือกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายจากคุณครู
ส่งผลให้ ครู มี ความสามารถในการจั ดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ จากการสรุป ตัวชี้วัด
แผนงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศ ดังนี้
1. จั ด กิ จกรรมการเรีย นรู้ต ามมาตรฐานการเรีย นรู้ ตั วชี้ วั ดของหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษาที่ เน้ น ให้ ผู้ เรีย นได้ เรี ย นรู้ โดยผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง
ร้อยละ 94.47
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง ร้อยละ 100.00
3. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ ร้อยละ 88.75
4. ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และ
นาเสนอผลงาน ร้อยละ 86.00
5. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวัน ร้อยละ 86.00
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มี ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ผ่า นกระบวนการคิ ดและปฏิ บั ติ จ ริง และสามารถน าไปประยุก ต์ ใ ช้ ใ นชีวิ ต ได้
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 91.04 อยู่ในระดับคุณ ภาพยอดเยี่ ยม ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 88.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2565 ตาม
เป้าหมายที่ 4 ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และ
การใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อที่ 4 พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอนด้านนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่
การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ กลยุท ธ์ที่ 3 พัฒ นากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนที่เน้ น กระบวนการคิ ด ในโครงการ ACP Innovative Teachers กลยุทธ์ ที่ 5
พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practices) และ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์
ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practices) และได้กาหนดเป็นเป้าหมายกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ใน
มาตรฐานที่ 3 ข้อ 2. ใช้ สื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ ง เรี ยนรู้ที่ เอื้ อต่ อ การ
เรียนรู้ ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 88.00
โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้สื่อ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนี้
ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบ
ต่างๆ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ครูผู้สอนทุก
คนได้รับการอบรมเกี่ยวกับ Microsoft Teams ที่จะนามาใช้ในระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ ครูจึงมีการอบรมพัฒนาในเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายมาก
ขึ้น เนื่องจากครูต้องสอนออนไลน์ มีการไลฟ์สด อัดคลิปวีดิทัศน์ขึ้นแขวนในระบบ
Microsoft Teams นอกจากนี้ มีก ารใช้ application จาก iPad ในการเรีย นการ
สอน เช่น การออกแบบผังมโนภาพในรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สร้าง
ภาพยนตร์สั้นด้วย App: iMovie จากบทเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ มีการใช้แบบ
การสอนโดยใช้ Bar Model , หนัง สือ แบบฝึกหั ด อุป กรณ์ การสอนของจริง เช่ น
ธนบัตร เครื่องตวงวัด นาเสนอผลงานด้วย App: Keynote ในวิชาสังคมศึกษา มี
การทบทวนบทเรี ย นด้ ว ย App:Kahoot ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาไทย รวมทั้งในทุกห้องเรียน มีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อ
เนื่อง โดยแต่ละห้องมี Projector และเครื่องเสียง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ
มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
เรียนเรื่องท้องถิ่นสาทร,หลักสูตรนักบุญหลุยส์ซึ่งเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
– 6 วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาการงานอาชีพ ได้บรรจุเนื้อหาเรื่องพืชสมุนไพร การ
ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา และวัสดุใกล้ตัว ทาง
กลุ่มวิชาภาษาไทยได้จัดการเรียนการสอนโดยนาภูมิปัญญาของคณะเซนต์คาเบรียล
คื อ หนั ง สื อ ดรุ ณ ศึ ก ษา ซึ่ ง แต่ ง โดยเจษฎาจารย์ ฟ. ฮี แ ลร์ มาสอนในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้นาหนังสือ Value Educatoin
เป็น สื่ อในการสอนคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ให้ กั บนั กเรียนทุ กระดั บชั้ น เพื่ อเป็น การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมที่จัดไว้ในหลักสูตร มี
การจัดลาดับเนื้อหาสาระ ความยากง่าย ความซับซ้อน ความต้ องการของท้องถิ่น
สอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ใฝ่
เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทย
ห้ อ งเรี ย นดุ ริ ย างค์ ห้ อ งเปี ย โน ห้ อ งการงานอาชี พ ห้ อ งเรี ย นการแสดงโขน
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียน Stem Education
ศูนย์ Discovery Learning Center ห้องเกียรติยศ ห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ศึก ษาค้น คว้าหาความรู้เพิ่ ม เติ ม และฝึก ฝนตามความถนัด ท าให้ ผู้เรียนเกิด การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของวัย และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
นอกจากนี้ งานหลักสูตรการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์ และได้แสดงผล
งานต่างๆ ของตนเอง ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ จัดทาป้ายนิเทศให้
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ความรู้ ร อบ ๆ บ ริ เ วณ ภ ายใน โรงเรี ย น โดยสามารถสแก น QR Code ใน
โทรศัพท์มือถือ link เข้าสู่หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อค้นคว้าหาความรู้ได้ทันทีไม่ว่าจะ
อยู่ที่ใด
ส่งผลให้ครู มี ความสามารถในการใช้สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จากสรุปรายงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
รายงานของการนิเทศการสอน บันทึกหลังสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
จากการสรุปตัวชี้วัดในรายงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศ ดังนี้
1. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 98.50
2. ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 98.50
3. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองที่หลากหลาย ร้อยละ
90.00
และมี ผ ลการประเมิ น เฉลี่ ย ภาพรวม มี ค วามสามารถในการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
ร้อยละ 95.67 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 88.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรีย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี การศึกษา 2562 –
2565 ตามเป้ าหมายที่ 4 ครู มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด การเรี ย นการสอนด้ า น
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อที่ 4 พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญใน
การจัด การเรีย นการสอนด้า นนวั ตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2
ยกระดั บ คุณ ภาพสู่ก ารเป็ น โรงเรีย นผลิ ตภาพและผู้น าด้ านวิ ชาการ กลยุท ธ์ที่ 3
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
รูป แบบการเรีย นการสอนที่ เน้ น กระบวนการคิ ด ในโครงการ ACP Innovative
Teachers กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ
(Best Practices) และกลยุ ท ธ์ ที่ 6 ส่ ง เสริม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ ความรู้ที่ ดีเลิศ (Best Practices) และได้กาหนดเป็ น
เป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานที่ 3 ข้อ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 88.00
โดยมอบหมายให้ ง านหลั กสู ต รการเรี ยนการสอน หั ว หน้ ากลุ่ มสาระการ
เรี ย นรู้ ทุ ก กลุ่ ม สาระ และงานระดั บ ชั้ น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ครูผู้สอนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนในห้องที่ตนเองรับผิดชอบ
หรือสอน ซึ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูและผู้เรียน ให้ผู้เรียนรักครู ครู
รักผู้เรียน ผู้เรียนรักผู้เรียน และผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครูผู้สอนทุกคนจะช่วยกันจัดบรรยากาศของห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่ง
การเรียนรู้ และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ครูผู้สอน
ได้ จั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ผ่ า นระบบ Microsoft Teams Teams มี ก าร
ทักทาย สนทนากับผู้เรียนในระหว่างที่ออนไลน์ และมีการวางระเบียบและกฎเกณฑ์
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ที่ชัดเจน บอกความคาดหวัง ของครูให้ผู้เรียนทราบในชั่วโมงแรกก่อนเริ่มต้นสอน
และในห้องเรียนมีผู้เรียนทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนได้เรียนรู้อยู่ใน
ห้องเดียวกัน ดังนั้นในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรม
ร่วมกัน เพื่ อให้โอกาสผู้ เรียนทุกคนได้ค้น หาศั กยภาพของตนตามความถนั ดของ
แต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า กล้าแสดงออกปลูกฝังระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และให้เห็นความสาคัญของแต่ละบุคคล มีการแบ่ง
หน้าที่กันรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีความสุข เห็นความสาคัญและ
คุณค่าในตนเอง ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลายหลาก เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน และรักการเรียนรู้
นอกจากนี้ ครูผู้สอนสามารถบริหารชั้นเรียนเชิง บวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยครู
ประพฤติป ฏิ บัติ ตนเป็ น แบบอย่างที่ ดี ทั้ง ด้ านการแต่ ง กายที่ สุภ าพ เรียบร้อย ใช้
คาพูดกับผู้เรียนอย่างมีเหตุผล แสดงออกถึงความรักและเมตตาต่อ ผู้เรียน ให้ความ
เข้ า ใจแก่ ผู้ เรี ย นปกครองดู แ ลอย่ า งทั่ ว ถึ ง อบรมสั่ ง สอน แก้ ไ ขพฤติ ก รรมที่ ไ ม่
เหมาะสม ให้คาแนะนา ปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ทั้งปัญหาครอบครัว และปัญ หากับเพื่อนๆ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ครูมีการสังเกต ใส่ใจพฤติกรรม และแก้ปัญหา
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างสร้างสรรค์ ครูจะตักเตือนโดยใช้คาพูดที่สั้นๆ กระชับ
มีเหตุผลสบตาผู้เรียน และสื่อสารทันทีที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ไม่
ตาหนิหรือลงโทษด้วยความรุนแรง ครูมีการอบรมผู้เรียนทุกคนในตอนเช้าหลังเข้า
แถวเคารพธงชาติ เมื่อผู้เรียนทาดี หรือตอบคาถามถูกต้อง ครูมีการเสริมสร้างโดย
การกล่าวชมเชย หรือให้คะแนนบวก มีป้ายแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้เรียนดีเด่น ที่
มีน้าใจคอยช่วยเหลือเพื่อนและครู มี ความประพฤติดีติดไว้หน้าห้องเรียน ครูให้ดาว
ผู้เรียนที่ท างานถู กต้อ งทั้ งหมด ครูชื่น ชมผลงานและให้ กาลั งใจผู้เรียน ให้ ผู้เรีย น
ปรบมือให้เพื่อนที่ทางานดี เพื่อนที่ทาความดีความชอบ ให้เพื่อนแสดงความยินดี
ระหว่างกันและกัน การให้รางวัล และอื่นๆ ครูมีการให้ ผู้เรียนช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ผู้เรียนกับ เพื่ อ นๆ มีก ารแบ่ ง ปัน อาหารที่ ซื้ อมาทานด้ วยกั น และมี การเล่ น ที่
แสดงออกถึ งความสามั ค คี ป รองดองกั น เช่ น การเล่ น ฟุ ตบอลในสนามเดี ย วกั น
หลายๆ กลุ่ม มีการชนกัน กระทบกระทั่งกัน แต่ผู้เรียนก็ไม่ทะเลาะกัน จะขอโทษซึ่ง
กันและกัน ทาให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ส่งผลให้ครู มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จากบันทึก
หลังสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สมุดรายงานผล
การเรียนของผู้เรียน รายงานสรุปพฤติกรรมผู้เรียนของระดับชั้น รายงานสรุปผลการ
นิเทศครูผู้สอน และรายงานสรุปแผนงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการนิเทศ
ดังนี้
1. ผู้ส อนมี ก ารบริห ารจั ด การชั้ น เรีย นโดยเน้ น การมีป ฏิ สั มพั น ธ์เชิ ง บวก
ร้อยละ 92.75
2. ผู้สอนมีการบริหารชั้นเรียนเชิง บวกให้ เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ 88.00
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4. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน

93

จุดเน้นและกระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ระดับคุณภาพ
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 90.95 อยู่ใ นระดับคุณ ภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 88.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรีย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 –
2565 ตามเป้ าหมายที่ 4 ครู มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด การเรี ย นการสอนด้ า น
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อที่ 4 พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญใน
การจัด การเรีย นการสอนด้า นนวั ตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2
ยกระดั บ คุณ ภาพสู่ก ารเป็ น โรงเรีย นผลิ ตภาพและผู้น าด้ านวิ ชาการ กลยุท ธ์ที่ 3
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
รูป แบบการเรีย นการสอนที่ เน้ น กระบวนการคิ ด ในโครงการ ACP Innovative
Teachers กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ
(Best Practices) และกลยุ ท ธ์ ที่ 6 ส่ ง เสริม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ ความรู้ที่ ดีเลิศ (Best Practices) และได้กาหนดเป็ น
เป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานที่ 3 ข้อ 4 มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ า งเป็ น ระบบ และน าผลมาพั ฒ นาผู้ เรี ย น ซึ่ ง มี ค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ใ น
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 88.00
โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียรู้
ทุกกลุ่มสาระ และงานงานวัดผล เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมา
พัฒ นาผู้ เรียน ซึ่ งหั วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมครูผู้ส อนในกลุ่ม สาระการ
เรียนรู้ของตนเอง จัดทาโครงสร้างสัดส่วนคะแนนในแต่ละรายวิชา ตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คู่มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คู่มือ
ประเมินสมรรถนะ เพื่อให้การวัดและการประเมินผลผู้เรียนมีคุณภาพเหมาะสมใน
แต่ละวิชา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาจะกาหนดสัดส่วนคะแนนในแต่ละหน่วย
และระบุวิธีการวัดผล เครื่องมือที่ใช้วัด และเกณฑ์การประเมิน มีรายการประเมินทั้ง
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ และด้านสมรรถนะ ครูผู้สอนมีการประเมิน
ผู้เรียนตามใบรายชื่อในแต่ละห้อง เพื่อประเมินการสอบเก็บคะแนน และให้คะแนน
ระหว่างการสอนเป็น รายบุคคล ซึ่งสามารถตรวจสอบกับเกณฑ์ การให้คะแนนได้
ทั้งนี้ครูผู้สอนนาหลักฐานการให้คะแนนเก็บส่งให้ง านวัดผลตรวจสอบตามเวลาที่
กาหนด และในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ครูผู้สอนได้
การจัดเก็บคะแนนจากใบงาน และกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบ Microsoft Teams
โดยการให้ผู้เรียนทางานจาก Assingment ในระบบออนไลน์ มีการใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมิ น ผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับ เป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละระดับชั้นของผู้เรียน ได้แก่ การถาม – ตอบผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างทา
กิจกรรม และภายหลังการทากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมการ

ยอดเยี่ยม
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5. มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
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เรียนรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด มีการทดสอบความรู้ ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ การประเมิน จากการปฏิบัติใบงานต่างๆ ประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจ การประเมินจากการปฏิบัติใบงาน ใบกิจกรรม การทาโครงงาน
การสร้างสรรค์ผลงาน มีการตรวจแบบฝึกหัดและการบ้าน เป็นต้น มีการให้คะแนน
ตามสัดส่วนโครงสร้างคะแนนของรายวิชาได้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีเกณฑ์การให้คะแนน
ที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับภาระงาน
หรือกิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินผล
ด้วยการประเมินจากการฟัง พูด อ่าน และเขียน วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนที่ได้มา
จากการทดลอง การทาโครงงาน การทาชิ้นงาน วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนได้มาจาก
การทาใบงาน ชิ้นงาน ซึ่งในรายวิชาอื่นๆ ก็จะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชาเพื่อตอบสนองความสามารถของผู้เรียน และทุกรายวิชาที่มีคะแนน ซึ่ง
ครูผู้สอนจะต้องกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้ชัดเจนเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ ในส่วน
ของใบงาน ชิ้ น งาน มี ก ารประเมิ น โดยผู้ เรี ย น ครู และผู้ ป กครอง ซึ่ ง เป็ น การ
ประเมินผลที่ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และ
แนะนาการปรับปรุง แก้ไข ใบงานหรือชิ้นงานนั้น ๆ ให้กับตัวผู้เรียน เช่น ใบงานของ
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ วิ ท ยาศาสตร์ และชิ้ น งานของวิ ช า
ภาษาจีน มี ส่ว นให้ ครู ผู้ป กครองผู้ เรีย นได้ป ระเมิน ผลงาน วิช าสัง คมศึก ษา ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการรายงานของผู้เรียนกลุ่ม
อื่น พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน โดยครูได้นาผลการประเมิน มาแจ้งผู้เรียน
ทราบในรูปแบบภาพรวมรายชั้น และผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาตนเอง ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออก มี
พัฒนาการในด้านการเรียนที่ดีขึ้น
ส่งผลให้ครู มีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน จากการประเมินผลผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียน บัน ทึกหลังสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สมุดรายงานผลการเรียนของผู้เรียน รายงานสรุปผลการนิเทศครูผู้สอน และ
รายงานสรุปแผนงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศ
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม ครูมีความสามารถในการตรวจสอบ
และประเมิน ผู้ เรีย นอย่า งเป็ น ระบบ และน าผลมาพั ฒ นาผู้เรีย น ปี การศึ กษา
2564 ร้อยละ 91.28 อยู่ใ นระดับคุณ ภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนด ร้อยละ 88.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาผู้ เรี ย นตาม
แนวทางทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 –
2565 ตามเป้ าหมายที่ 4 ครู มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจัด การเรี ย นการสอนด้ า น
นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี พันธกิจ ข้อที่ 4 พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญใน
การจัด การเรีย นการสอนด้า นนวั ตกรรม และการใช้เทคโนโลยี ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2
ยกระดั บ คุณ ภาพสู่ก ารเป็ น โรงเรีย นผลิ ตภาพและผู้น าด้ านวิ ชาการ กลยุท ธ์ที่ 3
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา

ยอดเยี่ยม
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รูป แบบการเรีย นการสอนที่ เน้ น กระบวนการคิ ด ในโครงการ ACP Innovative
Teachers กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ
(Best Practices) และกลยุ ท ธ์ ที่ 6 ส่ ง เสริม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ ความรู้ที่ ดีเลิศ (Best Practices) และได้กาหนดเป็ น
เป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ในมาตรฐานที่ 3 ข้อ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 91.00
โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรการเรียนการสอน และนิเทศ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และงานวัดผล เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน คือ การนิเทศการสอนที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพี่อน เพื่ อให้ครูศึกษาแนว
ทางการสอนของเพื่อนครู เน้นความเป็นกัลยาณมิตร และนิเทศครูเครือข่าย โดย
หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระฯ หั ว หน้ า งานนิ เทศ และหั ว หน้ า งานหลั ก สู ต รฯ เพื่ อ ศึ ก ษา
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิธีการสอน มี
การกาหนดตารางนิ เทศครูผู้สอนวิชาต่างๆ มีการดาเนินการนิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรด้วยการนิเทศ การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ และการ
ประชุ ม ร่ ว มกั บ ครู ผู้ ส อน เพื่ อ ให้ ค รู ใช้ ห ลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ มี ก ารสรุ ป
ประเมินผลการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนาผลการประเมินนิเทศการสอนแจ้ง
ครูเป็นรายบุคคล รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
สถานศึกษา และการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน โดยปีการศึกษา 2564
มีผลการนิเทศสรุปได้ ดังนี้ การประเมินแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนได้รับการนิเทศครบ
ร้อ ยละ 100.00 ทั้ ง นี้ ค รูผู้ ส อนมี ก ารเตรีย มการสอนเป็ น อย่ างดี ตั้ ง แต่ ก ารเขี ย น
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเขียนแผนการสอนได้เป็นอย่างดีครบทุกหัวข้อ มีการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ห ลากหลาย มีกิ จกรรมที่ให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดอย่างเต็มศักยภาพ ใช้สื่อการ
เรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา ทั้ ง สื่ อ เทคโนโลยี สื่ อ จ าลอง สื่ อ ของจริ ง มี ก าร
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในขณะร่ ว มกิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ครู มี วิ ธี ก าร
ประเมินผลที่หลากหลายระหว่างทาการสอน และประเมินผลหลัง สอน ซึ่งผลการ
นิเทศจะนาไปศึกษาจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรปรับปรุง แจ้งครูเป็นรายบุคคล และ
นาเสนอสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโรงเรียน เป็น
ระยะ ๆ เพื่อนาผลมาพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
นอกจากนี้ ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดทาวิจัยชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง
โดยส่วนใหญ่ครูจะทางานวิจัยประเภทสื่อการสอน เทคนิควิธีการสอน และรูปแบบ
การเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม ชุดกิจกรรม ชุดแบบฝึกทักษะ เป็นต้น ส่วนบุคลากร
จะทาวิจัยเกี่ยวกับงานที่ ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้หัวหน้ างานและคณะกรรมการ
งานวิจัยตรวจ และมีการนาผลงานวิจัยไปปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยครูผู้สอน
จะมีการบันทึกการใช้ผลงานวิจัยไว้ในบันทึกหลังสอนของแผนการจัดการเรียนรู้
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นอกจากนี้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ งานวิจัยระหว่างเพื่อนครู
ในที่ประชุมกลุ่มสาระฯ ประชุมฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคืดเห็นใน
ด้านงานวิจัย และรับ ฟั งความคิ ดเห็ น คาแนะน าและ/หรือ ค าติชมจากเพื่ อ นครู
ด้วยกัน หรือนาเสนอทางสื่ออินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับครอบครัว
ชุมชน และองค์กร ที่เกี่ยวข้ องผ่ านกิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหล่ ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยงานทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมให้
ครู ทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นา และน าผลมาแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น โดยมี
หลักฐานบันทึกส่งไว้ที่สานักผู้อานวยการ อีกทั้งครูได้แบ่งปันประสบการณ์อย่างเป็น
รู ป ธรรม ผ่ า นการประชุ ม กลุ่ ม สาระฯ ที่ ป ระชุ ม ครู ร วมฯลฯ อาทิ สอนการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ และมีการเชิญผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมเสริมด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกห้องเรียน ผู้บริหารได้ให้ ความสาคัญ
ในเรื่อ งของความร่วมมือ ทางการศึ กษากั บ หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน มี การเผยแพร่ความรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับ ปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
ส่งผลให้ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จากการบันทึกหลังสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่
ละกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การตรวจประเมิ น งานวิ จั ย รายงานสรุป แผนงานวิ จั ย
รายงานสรุปแผนงานหลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศ
และมีผลการประเมินเฉลี่ยภาพรวม ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุง การจั ด การเรีย นรู้ ปี ก ารศึ ก ษา 2564
ร้อยละ 92.38 อยู่ใ นระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ 90.00 ส่งผลให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ คุณภาพของผู้เรียน
1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ
2
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู้
มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัด
การเรียนรู้
สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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3. จุดเด่น
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ในการจัดการ การทางานหรือ
งานอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพที่ตนเองสนใจ สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจได้
รวมทั้งมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2. ผู้เรียนมีพ ฤติกรรมเป็น ผู้ที่มีคุณ ธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึก ษา
กาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
3. ผู้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี รู้จักแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่นและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีการจัดหาเทคโนโลยีให้กับครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพของโรงเรียน พร้อมทั้ง ให้บริการและติดตามผลการใช้
บริการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสื่อที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. จุดควรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู้เรียน
1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมให้มากขึ้น
กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูควรมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
5. แนวทางการพัฒนา
5.1 ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมให้มากขึ้น โดยครูผู้สอนควรมี
การแนะนาเว็บไซต์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสอนผู้เรียนให้รู้จักนาสื่อต่างๆ มาใช้อย่างถูกต้อง
และมีคุณธรรม
5.2 ครู ค วรมี ขั้ น ตอนโดยใช้ เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุป ระสงค์ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด และ
ประเมินผลให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
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6. ความต้องการช่วยเหลือ
7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี)
ความโดดเด่น หมายถึง การดาเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพร้อมสาหรับการแข่งขันระดับ
สากลในอนาคต
การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่า งต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ ได้รับ
รางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่
ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)
ความโดดเด่นของสถานศึกษา
1. สถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
หุ่นยนต์ จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สานักนายกรัฐมนตรี ประจาปีการศึกษา 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. ผู้เรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ทาชื่อเสียงให้
แก่ประเทศชาติด้านวิชาการ จากนายกรัฐมนตรี ประจา
ปีการศึกษา 2563
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง จากการสอบแข่งขันทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ(รอบสองระดับประเทศ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประจาปี 2563
6. ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง จากการสอบแข่งขันทางวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ระดับนานาชาติ(รอบสองระดับประเทศ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประจาปี 2563
7. ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 รายการ Hand Generator
Worm Robot Short Distance Run Competition

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ
นานาชาติ
ชาติ
ท้องถิ่น/ภูมิภาค
(C 3)
(C 2)
(C 1)
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา
ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ประจาปีการศึกษา
2563
8. ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 รายการ Hand
Generator Bouncing Robot Short Distance Run
Competition ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ประจาปีการศึกษา 2563
9. ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน
พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 รายการ
Transporter ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ประจาปีการศึกษา 2563
10. ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
แข่งขันพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
รายการ Hand Generator Robot Fish Short Distance
Swimming (Vertical style) Competition ณ โรงเรียน
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ประจาปีการศึกษา 2563
11. ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
แข่งขันพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่
1 รายการ Hand Generator Robot Fish Short
Distance Swimming (Horizontal style)
Competition ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ประจาปีการศึกษา 2563
12. ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน
รายการ International Chefs Day 2020 บริษัท เนสท์เล่
จากัด
13. ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
รายการ โครงการ Workshop นักดนตรี สู่มืออาชีพ ครั้งที่ 3
และการแข่งขันดนตรี คณะมนุษยศาสาตร์และสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์
14. ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล popular
จากการแข่งขันรายการ Festive Music Competition
(Christmas Song) (แข่งขันแบบออนไลน์ ส่งคลิบเข้าร่วม
ประกวด) โครงการ Workshop นักดนตรี สู่มืออาชีพ ครั้งที่
3 และการแข่งขันดนตรี คณะมนุษยศาสาตร์และสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ
นานาชาติ
ชาติ
ท้องถิ่น/ภูมิภาค
(C 3)
(C 2)
(C 1)
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา
การจัดหลักสูตร STEM Education ที่เน้นโครงสร้างเนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเป็นจัดการเรียน
แบบบูรณาการที่สมบูรณ์แบบระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะ คณิตศาสตร์ และบูรณาการกับภาษาอังกฤษ
ด้วยเนื่องจากชิ้นส่วน สื่อต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ตามเป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตาม
ศัก ยภาพแห่ ง ตน พั น ธกิจ ข้ อ ที่ 2 พั ฒ นาผู้ เรี ยนให้ ส ามารถสร้ างสรรค์น วั ต กรรมตามศั ก ยภาพแห่ ง ตน และตาม
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ พันธกิจ ข้อที่
3 พั ฒ นาทั กษะผู้ รี ยนตามศตวรรษที่ 21 และส่ง เสริมการแข่ ง ขัน ด้านวิชาการสู่ระดับ นานาชาติ ยุท ธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับ คุ ณ ภาพสู่ การเป็ น โรงเรี ยนผลิต ภาพและผู้ น าด้ านวิช าการ กลยุท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาผู้เรีย นให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ
ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ในโครงการ ACP SMART BOYS โดยจัดให้มีการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 1 คาบ ผู้เรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อเลโก้ ส่วนผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้
การออกแบบเกม เพื่ อ การประหยั ด พลั งงานโดยใช้ โปรแกรม Scratch และวิ ธี คิ ด ด้ วยตนเอง ผู้ เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 คิดสร้างสรรค์ผลงานโดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้การใช้โปรแกรม
ต่างๆ อาทิ MS Word, MS Excel, MS Power Point และการเรี ยนรู้เกี่ ย วกั บ โปรแกรมสร้ างหุ่ น ยนต์ ผู้ เรีย นได้
เรียนรู้การนาเสนองานตามรูปแบบหรือกระบวนการด้วยวิธีการพูดหรือแก้ปัญ หาด้วยตนเองหน้าชั้นเรียน จากการ
ซักถาม - ตอบกับคุณครูผู้สอน มีกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อเรียนรู้ร่วมกันในวิชา STEM และวิชาคอมพิวเตอร์
มีก ารทางานเป็ น กลุ่ มเรื่ อง pencil case ในการสร้างมุ ม นอกจากนี้ ในระดั บชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 – 6 มี เรีย น
กิ จ กรรมชมรมเกี่ ย วกั บ Robot โดยระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 เรี ย นกิ จ กรรม Use the sensor, Stan Fan,
Advantage of Gear and Gears etc ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เรี ย นกิ จ กรรม Sweeper, Fishing Rod,
Freewheeling, The hammer, Letter Balance etc จนพัฒนาไปถึงขั้นเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ และด้าน
กิจกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลายทั้งในระดับประเทศ ทาให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทาให้ในปีการศึกษา 2563 - 2564 ไม่มกี ารแข่งขัน
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8. สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ. ( 3 มาตรฐาน )
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ผลประเมินของโรงเรียน
ปี 2564
ร้อยละ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
93.70
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ดีเลิศ
92.23
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
77.00
92.19
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
91.00
91.32
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
86.00
91.00
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
86.00
86.00
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
80.00
95.37
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
89.00
97.48
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเลิศ
95.17
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
83.00
98.51
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
83.00
94.13
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
91.00
97.33
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ จิตสังคม
86.00
90.71
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
93.82
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
92.00
95.00
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
94.00
91.75
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
86.00
94.50
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
91.00
93.67
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
91.00
91.00
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
94.00
97.00
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ
91.89
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ในชีวิตได้
88.00
91.04
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
88.00
95.67
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
88.00
90.38
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
88.00
90.00
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
91.00
92.38
สรุปเฉลี่ยรวม 3 มาตรฐาน 93.14
ผลรวมของผลประเมินในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 93.14 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
86.00
100.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
85.00
81.41
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
86.00
95.05
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
87.00
89.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น
87.00
89.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
85.00
92.50
และสร้างผลงานตามจินตนาการ
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1 91.16
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
83.00
100.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
85.00
100.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
90.00
91.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
83.00
83.00
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 93.50
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
77.00
97.50
ต่างๆ รอบตัว
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
77.00
86.50
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
88.00
88.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
86.00
86.00
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3 89.50
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขี ยนตามของ
91.00
92.19
ตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน
91.00
95.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
91.00
91.25
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
91.00
91.50
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4 92.49
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
84.00
95.37
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
86.00
100.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
86.00
92.47
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
84.00
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 5 95.95
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
86.00
86.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
86.00
100.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
86.00
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
89.00
94.96
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6 92.74

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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ผลประเมินของโรงเรียน
ร้อยละ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
88.00
95.00
ยอดเยี่ยม
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
87.00
87.00
ดีเลิศ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
87.00
90.50
ยอดเยี่ยม
พัฒนาการทางสติปัญญา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
88.00
98.50
ยอดเยี่ยม
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
88.00
90.50
ยอดเยี่ยม
วิธีการที่หลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
88.00
88.00
ดีเลิศ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ
91.00
100.00
ยอดเยี่ยม
ใช้ผลในการปรับปรุงการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
90.00
92.99
ยอดเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
91.00
95.00
ยอดเยี่ยม
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 7 93.05
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
93.00
95.00
ยอดเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
93.00
95.00
ยอดเยี่ยม
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
92.00
95.00
ยอดเยี่ยม
แผนปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
92.00
92.00
ยอดเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
75.00
67.76
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
87.00
100.00
ยอดเยี่ยม
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 8
90.79
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกาหนด
86.00
88.50
ดีเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
86.00
88.50
ดีเลิศ
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
85.00
85.00
ดีเลิศ
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 9
87.00
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
87.00
97.25
ยอดเยี่ยม
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 10.2 จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให้ ผู้ เรี ย นเลื อ กเรี ย นตามความถนั ด
87.00
98.50
ยอดเยี่ยม
ความสามารถ และความสนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
87.00
98.00
ยอดเยี่ยม
และความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
86.00
86.00
ยอดเยี่ยม
ความรู้ได้ด้วย ตนเอง
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน
91.00
92.00
ยอดเยี่ยม
อย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
94.00
74.00
ยอดเยี่ยม
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 10 90.96
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
90.00
98.00
ยอดเยี่ยม
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
83.00
90.00
ยอดเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
94.00
99.00
ยอดเยี่ยม
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 11 95.67
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
93.00
95.00
ยอดเยี่ยม
ตัวบ่ งชี้ที่ 12.2 จัดท าและดาเนินการตามแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ ง
93.00
85.00
ดีเลิศ
คุณภาพตามตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
94.00
94.00
ยอดเยี่ยม
คุณภาพสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
94.00
70.00
ดี
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
93.00
70.00
ดี
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
93.00
94.00
ยอดเยี่ยม
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 12 84.67
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
85.00
100.00
ยอดเยี่ยม
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
92.00
97.00
ยอดเยี่ยม
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 13 98.50
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เ รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
94.00
70.00
ดี
และจุดเน้นของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
94.00
70.00
ดี
จุดเน้นของสถานศึกษา
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 14 70.00
ดี
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูป
94.00
70.00
ดี
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
94.00
70.00
ดี

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2564
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 15 70.00
สรุปเฉลี่ยรวม 15 มาตรฐาน 82.69
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ดีเลิศ

5.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ ( 4 มาตรฐาน )
ค่าเป้าหมาย ผลประเมินของโรงเรียน
ปี 2564
ร้อยละ
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1.1 ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม
83.00
100.00
ยอดเยี่ยม
1.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ
83.00
100.00
ยอดเยี่ยม
1.3 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
83.00
91.03
ยอดเยี่ยม
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1
97.01
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ
2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
86.00
88.25
ดีเลิศ
2.2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร
90.00
91.62
ยอดเยี่ยม
2.3 ผู้เรียน รู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื อข่าย 86.00
88.00
ดีเลิศ
ทางสังคม
2.4 ผู้เรียน สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
83.00
83.50
ดีเลิศ
2.5 ผู้เรียนสามารถเชื่อมประสานการทางานร่วมกันของบุค คลและ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ จน 86.00
88.25
ดีเลิศ
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
2.6 ผู้เรียนพัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และการ 83.00
46.67
กาลัง
มีส่วนร่วมในการกระทาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
พัฒนา
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2
81.04
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
3.1 บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
91.00
97.50
ยอดเยี่ยม
3.2 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
88.00
89.50
ดีเลิศ
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3
93.50
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
4.1 โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
92.00
95.00
ยอดเยี่ยม
4.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
87.00
98.75
ยอดเยี่ยม
4.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ
81.00
81.00
ดีเลิศ
4.4 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมตามการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต
91.00
100.00
ยอดเยี่ยม
4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับ บุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ 86.00
100.00
ยอดเยี่ยม
การศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4
94.95
ยอดเยี่ยม
สรุปเฉลี่ยรวม 4 มาตรฐาน
91.63
ยอดเยี่ยม
ผลรวมของผลประเมินในภาพรวมทั้ง 4 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 91.63 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมินผลระดับคุณภาพ กาลังพัฒนา = 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
การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และ
ค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ประกาศที่ 7 /2564
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ( 3 มาตรฐาน )
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564
เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานนโยบายและแผน
จึงขอกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ดีเลิศ
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
77.00
การอ่าน
การเขียน
การสื่อสาร
รวมเฉลี่ย
ระดับชั้น ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ การคิดคานวณ
แต่ละระดับชั้น
78.13
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
75.88
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
77.00
เฉลี่ย
81
77
81
77
76
73
75
77.00
รวมเฉลี่ย
79.00
79.00
74.50
75.50
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
91.00
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
86.00
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
86.00
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
80.00
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80
2) ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
89.00

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ จิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ ร อบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

(ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์)
ผู้อานวยการ

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน
ดีเลิศ
83.00
83.00
91.00
8600
ดีเลิศ
92.00
94.00
86.00
91.00
91.00
94.00
ดีเลิศ
88.00
88.00
88.00
88.00
91.00

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ประกาศที่ 8 /2564
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน (15 มาตรฐาน)
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564
เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานนโยบายและแผน
จึงขอกาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสั มชัญ แผนกประถม
ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
86.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
85.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
86.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
87.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
87.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น
85.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ และ
สร้างผลงานตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
83.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
85.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
83.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
77.00
ตัว บ่ งชี้ที่ 3.1 มีนิ สั ย รั กการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากห้ องสมุดแหล่ งเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆ รอบตัว
77.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
88.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
86.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามของ
ตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การทดสอบรวบยอดระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปัญญา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
ตัว บ่ งชี้ที่ 7.6 ครู ให้ คาแนะน า คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหาให้ แก่ผู้ เรียนทั้งด้านการเรียน และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

91.00
91.00
91.00
91.00
80.00
86.00
86.00
80.00

86.00
86.00
86.00
89.00
88.00
87.00
87.00
88.00
88.00
88.00

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับปรุงการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด หลั กสู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้ และกิ จ กรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถและ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วย ตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน
91.00
90.00
91.00
93.00
93.00
92.00
92.00
75.00
87.00

86.00
86.00
85.00

87.00
87.00
87.00
86.00
91.00
94.00

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรี ย นรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

90.00
83.00
94.00

93.00
93.00
94.00
94.00
93.00
93.00

85.00

92.00

94.00
94.00

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

94.00

.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

(ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์)
ผู้อานวยการ

94.00

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ประกาศที่ 9 /2564
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564
เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานนโยบายและแผน
จึ ง ขอก าหนดค่ า เป้ า หมายตามมาตรฐานและตั ว บ่ งชี้ มาตรฐานการศึก ษาของมู ล นิธิค ณะเซนต์ ค าเบรียลแห่ ง
ประเทศไทย ฉบับปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
83.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม
83.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ
83.00
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ
86.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
90.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณ ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร
86.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสารรวมทั้งเทคโนโลยี และ
เครือข่ายสังคม
83.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
86.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้เรียนสามารถเชื่อมประสานการทางานร่วมกันของบุคคล และ/หรือหน่วยงานต่างๆ
จนบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
83.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผู้เรียนพัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต และ
การมีส่วนร่วมในการกระทาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
91.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างธรรมาชนที่ดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ
88.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสต่างๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามแนว
นักบุญมงฟอร์ต
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

(ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์)
ผู้อานวยการ

92.00
87.00
81.00
91.00
86.00

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำ SAR

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
คำสั่งที่ 8 /2564
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จึงได้ดาเนินการตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ทั้ง 7 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกาศค่าเป้าหมาย
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5. การติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
6. การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา
7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ประจาปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อำนวยกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภราดา ดร.ทักษบุตร
มิสอมรมาลย์
มาสเตอร์พรศักดิ์
มิสปิยะนุช
มาสเตอร์รุจ
มาสเตอร์อดิศักดิ์
มิสชนากานต์

ไกรประสิทธิ์
วิพุธานุพงษ์
ขาวพรหม
ยุตยาจาร
คเนจร ณ อยุธยา
ศรีวรกุล
ศรีชมภู

ผู้อานวยการ/หัวหน้าสานักผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ

Page |1

2. คณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ภราดา ดร.ทักษบุตร
มิสรักชนก
มิสปิยะนุช
มาสเตอร์อดิศักดิ์
มิสบุญตา
มิสวราภรณ์
มิสลัดดา
มิสสุกัญญา
มิสจรรยา
มิสรุจี
มิสอัญชลี
มาสเตอร์ชูเกียรติ
มิสประภัสสร
มิสวันดี
มิสศิริรัตน์
มิสนิภา
มิสสุธีรา
มิสกาญจนา
มิสนิศารัตน์
มิสไพจิต
มิสชนัญญา
มิสชุลีพร
มิสขนิษฐา
มิสสมบัติ
มิสกฤษณา
มิสสุกัญญา
มิสธิติยา
มาสเตอร์มีศักดิ์
มาสเตอร์วิชัย
มิสธณิกานต์
มิสดวงเนตร
มิสสุดาพร

ไกรประสิทธิ์
วิจิตรลัญจกร
ยุตยาจาร
ศรีวรกุล
สหวงศ์เจริญ
ทับทิม
เฉยยั่งยืน
วิเชียรดิลก
สาเร็จเฟื่องฟู
ขาวพรหม
วงศ์ชัยสุริยะ
ศรีพัฒนะพิพัฒน์
บางอ้น
จูเปี่ยม
เดชอัศวกุล
ผินกลับ
จตุราวิชานันท์
ครุฑทอง
คงสวัสดิ์
ขจรศรี
รัตนนิตย์
ดัดงาม
สุคตะ
กุลบุญเรืองรัตน์
ธีระเชาวพัฒน์
ศุขวิทย์
ใจชื่น
พิมพ์แก้ว
เสถียรวัชร
กิตติเจริญพจน์
เวทยานนท์
อุมาภิรมย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41

มิสเรวดี
มิสพนัสนันท์
มิสอินทร์ละออง
มิสนภาพร
มิสรัชดาวัลย์
มาสเตอร์ไพรัช
มิสชนากานต์
มิสจุฑามาส
มิสวัชรินทร์

วัฒนรุ่ง
แจ่มมี
เจริญผล
ทิวารักษ์
ศรีวรกุล
คงกิจมั่น
ศรีชมภู
รัตนอุดม
รัตตะมณี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ เลขานุการงานประกันคุณภาพภายใน

มีหน้ำที่ 1. วางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ครบตามกฎกระทรวงฯ ทั้ง 7 ข้อ
2. ประชุมเพื่อดาเนินการกากับ ติดตาม และสรุปผลความก้าวหน้าตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกเดือน
3. ประสานในการส่งเสริม กากับ ติดตามให้คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน ฉบับนี้ ดาเนินการให้ครบถ้วนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในทั้ง 7 ข้อ และเป็นระบบครบวงจร PDCA
4. นาเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการในการพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อมูลผลการประเมินแต่ละมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในฝ่ายของตนเอง และเสนอแนะหรือแก้ไข
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ของแต่ละมาตรฐานการศึกษา
5. แก้ไข / นาเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาเพื่ออนุมัติใน
การประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ก่อนนารายงานผลการประเมินตนเองเผยเเพร่แก่ ผู้เกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงานต้นสังกัด บุคลากรในโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ในช่องทางต่าง ๆ ของ โรงเรียนเพื่อนาผล
ไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
3. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพฐ. (ระดับประถมศึกษำ) ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1.) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
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
หลัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ร่วม กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระต่างประเทศ
3.) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
หลัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการงาน (คอม)
ร่วม กลุ่มสาระศิลปะ

- มิสวันดี จูเปี่ยม
- มิสประภัสสร บางอ้น
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก
- มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
- มิสรุจี ขาวพรหม / มิสนิภา ผินกลับ

- มิสวันดี จูเปี่ยม
- มิสประภัสสร บางอ้น
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล
- มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ

4.) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการงาน (คอม)
ร่วม กลุ่มสาระสังคมศึกษา

- มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
- มิสรุจี ขาวพรหม / มิสนิภา ผินกลับ
- มิสวันดี จูเปี่ยม
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก

5.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย
- มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - มิสประภัสสร บางอ้น
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - มิสวันดี จูเปี่ยม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก
กลุ่มสาระต่างประเทศ - มิสรุจี ขาวพรหม / มิสนิภา ผินกลับ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
- มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
กลุ่มสาระการงาน
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล / มิสจรรยา พลเสน
กลุ่มสาระศิลปะ
- มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
ร่วม งานวัดผล
- มิสชุลีพร ดัดงาม / มิสจุฑามาส รัตนอุดม
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6.) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
หลัก งานแนะแนว
กลุ่มสาระการงาน
ร่วม ระดับชั้น ป.1
ระดับชั้น ป.2
ระดับชั้น ป.3
ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6

- มิสชนัญญา รัตนนิตย์
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล / มิสจรรยา พลเสน
- มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์
- มิสสุกัญญา ศุขวิทย์
- มิสธิติยา ใจชื่น
- มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว
- มาสเตอร์วิชัย เสถียรวัชร
- มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด
หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระการงาน
กลุ่มสาระศิลปะ
ระดับชั้น ป.1
ระดับชั้น ป.2
ระดับชั้น ป.3
ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ร่วม งานวัดผล

- มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
- มิสประภัสสร บางอ้น
- มิสวันดี จูเปี่ยม
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก
- มิสรุจี ขาวพรหม / มิสนิภา ผินกลับ
- มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล / มิสจรรยา พลเสน
- มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
- มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์
- มิสสุกัญญา ศุขวิทย์
- มิสธิติยา ใจชื่น
- มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว
- มาสเตอร์วิชัย เสถียรวัชร
- มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์
- มิสชุลีพร ดัดงาม / มิสจุฑามาส รัตนอุดม

2.) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ร่วม งานหลักสูตร
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการงาน (คอม)

- มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก
- มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ
- มิสกาญจนา ครุฑทอง
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล
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3.) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
หลัก กลุ่มสาระสังคมศึกษา
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก
กลุ่มสาระต่างประเทศ
- มิสรุจี ขาวพรหม / มิสนิภา ผินกลับ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
- มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
ร่วม งานลูกเสือ
- มาสเตอร์กาพล ศรีขจรจิต
งานกิจกรรม
- มาสเตอร์บัญชา บุญเจริญ
4.) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
หลัก กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
งานแนะแนว
งานการแสดง
ระดับชั้น ป.1
ระดับชั้น ป.2
ระดับชั้น ป.3
ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ร่วม งานอนามัย

- มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก
- มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
- มิสชนัญญา รัตนนิตย์
- มิสสุธีรา จตุราวิชานันท์
- มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์
- มิสสุกัญญา ศุขวิทย์
- มิสธิติยา ใจชื่น
- มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว
- มาสเตอร์วิชัย เสถียรวัชร
- มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์
- มิสเยาวลักษณ์ ชัยพรพิสุทธิ์

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
หลัก งานนโยบายและแผน
– มิมิสสชนากานต์ ศรีชมภู
คณะกรรมการงานนโยบายและแผน
1. มิสดวงเนตร เวทยานนท์
2. มิสณิชนันทน์ นาคสวัสดิ์
3. มิสสุภานันท์ ปาเทพ
4. มิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์
5. มิสนภาพร ทิวารักษ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
หลัก

ร่วม

งานประกันคุณภาพ
งานนโยบายและแผน
งานทรัพยากรมนุษย์
งานแนะแนว
งานระดับชั้น
งานวิจัย
บริหารฝ่ายธุรการ – การเงิน
บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
บริหารฝ่ายผู้อานวยการ
บริหารฝ่ายวิชาการ
บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
บริหารฝ่าย EP

- มิสรักชนก วิจิตรลัญจกร
- มิสชนากานต์ ศรีชมภู
- มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี
- มิสชนัญญา รัตนนิตย์
- มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว
- มิสนิศารัตน์ คงสวัสดิ์
- มิสอมรมาลย์ วิพุธานุพงษ์ / มิสดวงเนตร เวทยานนท์
- มาสเตอร์พรศักดิ์ ขาวพรหม
- ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ / มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี
- มิสปิยะนุช ยุตยาจาร
- มาสเตอร์รุจ คเนจร ณ อยุธยา / มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว
- มาสเตอร์อดิศักดิ์ ศรีวรกุล / มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
หลัก บริหารฝ่ายวิชาการ
บริหารฝ่าย EP
งานหลักสูตร และ EP
ร่วม งานลูกเสือ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- มิสปิยะนุช ยุตยาจาร
- มาสเตอร์อดิศักดิ์ ศรีวรกุล / มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล
- มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ / มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล
- มาสเตอร์กาพล ศรีขจรจิต
- มิสกาญจนา ครุฑทอง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
หลัก งานทรัพยากรมนุษย์
- มิสวัชรินทร์ รัตตะมณี
งานนโยบายและแผน
- มิสชนากานต์ ศรีชมภู
งานประกันคุณภาพ
- มิสรักชนก วิจิตรลัญจกร
ร่วม บริหารฝ่ายทุกฝ่าย (ตัวแทนสารสนเทศของแต่ละฝ่าย)
บริหารฝ่ายธุรการ – การเงิน - มิสดวงเนตร เวทยานนท์
บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
- ม.นนทวุฒิ กิตติวโยธิน
บริหารฝ่ายผู้อานวยการ
- มิสสุภานันท์ ปาเทพ
บริหารฝ่ายวิชาการ
- มิสฌลณัญ ธราพร
บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
- มิสณิชนันทน์ นาคสวัสดิ์
บริหารฝ่าย EP
- มิสนภาพร ทิวารักษ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
หลัก งานอาคารสถานที่
งานห้องสมุด
ร่วม บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
งานหลักสูตร
ระดับชั้น ป.1
ระดับชั้น ป.2
ระดับชั้น ป.3
ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6

- ม.นนทวุฒิ กิตติวโยธิน
- มิสขนิษฐา สุคตะ / มิสสมบัติ กุลบุญเรืองรัตน์
- มาสเตอร์พรศักดิ์ ขาวพรหม
- มาสเตอร์รุจ คเนจร ณ อยุธยา / มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว
- มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ / มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล
- มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์
- มิสสุกัญญา ศุขวิทย์
- มิสธิติยา ใจชื่น
- มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว
- มาสเตอร์วิชัย เสถียรวัชร
- มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
หลัก งานเทคโนโลยี
ร่วม

- ม.วิภาคย์ ทวีศักดิ์พจน์ / มิสชนากานต์ ศรีชมภู /
มิสรักชนก วิจิตรลัญจกร
งานจัดซื้อ
- มิสอาไพพร สุวรรณกาญจน์ / ม.สุทธิวัจน์ นิ่มกาญจนา
ตัวแทนสารสนเทศของแต่ละฝ่าย
1. ม.นนทวุฒิ กิตติวโยธิน
2. มิสดวงเนตร เวทยานนท์
3. มิสสุภานันท์ ปาเทพ
4 มิสฌลณัญ ธราพร
5. มิสณิชนันทน์ นาคสวัสดิ์
6. มิสนภาพร ทิวารักษ์

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
หลัก งานหลักสูตร
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการงาน
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
ร่วม งานนิเทศ

- มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ / มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล
- มิสวันดี จูเปี่ยม
- มิสประภัสสร บางอ้น
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล / มิสจรรยา พลเสน
- มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
- มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
- มิสกาญจนา ครุฑทอง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
หลัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการงาน
กลุ่มสาระศิลปะ
งานห้องสมุด
ร่วม งานนิเทศ

- มิสวันดี จูเปี่ยม
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล / มิสจรรยา พลเสน
- มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
- มิสขนิษฐา สุคตะ / มิสสมบัติ กุลบุญเรืองรัตน์
- มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ / มิสกาญจนา ครุฑทอง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระการงาน
กลุ่มสาระศิลปะ
ระดับชั้น ป.1
ระดับชั้น ป.2
ระดับชั้น ป.3
ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ร่วม งานนิเทศ

- มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
- มิสประภัสสร บางอ้น
- มิสวันดี จูเปี่ยม
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก
- มิสรุจี ขาวพรหม / มิสนิภา ผินกลับ
- มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล / มิสจรรยา พลเสน
- มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
- มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์
- มิสสุกัญญา ศุขวิทย์
- มิสธิติยา ใจชื่น
- มาสเตอร์มีศักดิ์ พิมพ์แก้ว
- มาสเตอร์วิชัย เสถียรวัชร
- มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์
- มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ / มิสกาญจนา ครุฑทอง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา

- มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
- มิสประภัสสร บางอ้น
- มิสวันดี จูเปี่ยม
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก
- มิสรุจี ขาวพรหม / มิสนิภา ผินกลับ
- มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
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ร่วม

กลุ่มสาระการงาน
กลุ่มสาระศิลปะ
งานวัดผล

- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล / มิสจรรยา พลเสน
- มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
- มิสชุลีพร ดัดงาม / มิสจุฑามาส รัตนอุดม

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
หลัก กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระการงาน
กลุ่มสาระศิลปะ
ร่วม งานนิเทศ

- มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
- มิสประภัสสร บางอ้น
- มิสวันดี จูเปี่ยม
- มิสสุกัญญา วิเชียรดิลก
- มิสรุจี ขาวพรหม / มิสนิภา ผินกลับ
- มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
- มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล / มิสจรรยา พลเสน
- มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
- มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ / มิสกาญจนา ครุฑทอง

มีหน้ำที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์ในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วน
2. ดาเนินการประเมินผล และสรุปรายงานผลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ ครบถ้วนทุกเกณฑ์ และ
มีร่องรอย /หลักฐาน หรือเครื่องมือที่สะท้อนผลได้อย่างชัดเจนตาม เกณฑ์ของแต่ละมาตรฐานการศึกษา
4. คณะอนุกรรมกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ (Internal Audit) และจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของโรงเรียน (SAR)
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพฐ. (ระดับประถมศึกษำ) ประกอบด้วย
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1.) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
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
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4.) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. มิสประภัสสร บางอ้น
2. มิสสุดาพร
3. มิสเรวดี วัฒนรุ่ง
4. มิสธิติยา

อุมาภิรมย์
ใจชื่น

5.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1. มิสกาญจนา ครุฑทอง
2. มิสวราภรณ์ ทับทิม

3. มิสบุญตา สหวงศ์เจริญ

6.) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1. มิสประภัสสร บางอ้น
3. มิสเรวดี วัฒนรุ่ง

2. มิสสุดาพร
4. มิสธิติยา

อุมาภิรมย์
ใจชื่น

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด
1. มิสชนัญญา รัตนนิตย์
3. มิสไพจิต ขจรศรี

2. มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
4. มิสนิภา ผินกลับ

2.) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1. มิสชนัญญา รัตนนิตย์
3. มิสไพจิต
ขจรศรี

2. มิสอัญชลี วงศ์ชัยสุริยะ
4. มิสนิภา
ผินกลับ

3.) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1. มิสวันดี จูเปี่ยม
3. มิสพนัสนันท์ แจ่มศรี

.

2. มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล
4. มิสจุฑามาส รัตนอุดม

.

2. มิสศิริรัตน์ เดชอัศวกุล
4. มิสจุฑามาส รัตนอุดม

4.) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
1. มิสวันดี จูเปี่ยม
3. มิสพนัสนันท์ แจ่มศรี

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
1. มิสสุกัญญา

วิเชียรดิลก

2. มิสดวงเนตร เวทยานนท์

3. มาสเตอร์มีศักดิ์

พิมพ์แก้ว
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
1. มิสสุกัญญา

วิเชียรดิลก

2. มิสดวงเนตร เวทยานนท์

3. มาสเตอร์มีศักดิ์

พิมพ์แก้ว

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
1. มิสวัชรินทร์

รัตตะมณี

2. มิสรักชนก

วิจิตรลัญจกร

3. มิสชนากานต์

ศรีชมภู

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
1. มาสเตอร์อดิศักดิ์ ศรีวรกุล

2. มิสปิยะนุช ยุตยาจาร

3. มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
1. มาสเตอร์วิชัย เสถียรวัชร 2. มาสเตอร์ไพรัช คงกิจมั่น

3. มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
1. มาสเตอร์อดิศักดิ์ ศรีวรกุล

2. มิสปิยะนุช ยุตยาจาร

3. มิสรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1. มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
3. มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์

2. มิสรุจี ขาวพรหม
4. มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
1. มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
3. มิสธณิกานต์ กิตติเจริญพจน์

2. มิรุจี ขาวพรหม
4. มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
1. มิสนิศารัตน์

คงสวัสดิ์

2. มิสนภาพร

ทิวารักษ์

3. มิสสุกัญญา ศุขวิทย์

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
1. มาสเตอร์วิชัย เสถียรวัชร
3. มาสเตอร์ชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์

2. มาสเตอร์ไพรัช

คงกิจมั่น
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
1. มิสนิศารัตน์

คงสวัสดิ์

2. มิสนภาพร

ทิวารักษ์

3. มิสสุกัญญา ศุขวิทย์

ีหน้
มี ำที่ 1. ดาเนินการวางแผน กาหนดเครื่องมือประเมินภายใน เกณฑ์การประเมินและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วน อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. เขียนสรุปรายงานผลความก้าวหน้า และรายงานการประเมินตนเองโรงเรียน (SAR) ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่ได้รับผิดชอบให้ครบถ้วนตามปฏิทินที่กาหนด
3. ประชุมร่วมกันในคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน (Internal Audit) เพื่อ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการประเมินแต่ละด้านให้สอดคล้องกัน และสรุปผลการประเมินร่วมกัน
ก่อนนาเสนอรายงานการรประเมินตนเองให้คณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตรวจเช็ค
ความถูกต้อง และนาเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พิจารณาอนุมัติ
4. กากับ ติดตาม และรายงานผลการแก้ไข/พัฒนาการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน (SAR) ในแต่ละด้านให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
5. กากับ ติดตามและรายงานผลการแก้ไข/พัฒนาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของต้นสังกัด หรือ สมศ.ใน
แต่ละด้านให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
5. คณะอนุกรรมกำรงำนนโยบำยและแผน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ภราดา ดร.ทักษบุตร
มิสชนากานต์
มิสวัชรินทร์
ม.นนทวุ
.
ฒิ
มิสนภาพร
มิสดวงเนตร
มิสบุญฑริก
มิสณิชนันทน์
มิสบุญตา
มิสนิศารัตน์
มิสสุภานันท์
มิสรักชนก

ไกรประสิทธิ์
ศรีชมภู
รัตตะมณี
กิตติวโยธิน
ทิวารักษ์
เวทยานนท์
ศรีไสยา
นาคสวัสดิ์
สหวงศ์เจริญ
คงสวัสดิ์
ปาเทพ
วิจิตรลัญจกร

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ำที่ 1. กากับ ติดตามการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ทุกเดือนของแต่ละฝ่าย
2. รายงานสรุปผลการดาเนินงานเปรียบเทียบผลกับตัวชี้วัดและเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแต่ละเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา
3. รายงานสรุปเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาแต่ละปีของแต่ละฝ่ายและระดับภาพรวมของโรงเรียน
6. คณะอนุกรรมกำรสำรสนเทศโรงเรียน ประกอบด้วย
1. ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์
2. มิสรักชนก
วิจิตรลัญจกร
3. มิสวัชรินทร์
รัตตะมณี
4. มิ.สดวงเนตร
เวทยานนท์
5. มิสนภาพร
ทิวารักษ์
6. ม.นนทวุฒิ
กิตติวโยธิน
7. มิสชนัญญา
รัตนนิตย์
8. มิสบุญฑริก
ศรีไสยา
9. มิสบุญตา
สหวงศ์เจริญ
10. มิสนิศารัตน์
คงสวัสดิ์
11. มิสชุลีพร
ดัดงาม
12. มิสณิชนันทน์
นาคสวัสดิ์
13. ม.วิภาคย์
ทวีศักดิ์พจน์
14. มิสกาญจนา
ครุฑทอง
15. มิสฌลณัญ
ธราพร
16. มิสสุภานันท์
ปาเทพ
17. มิสชนากานต์
ศรีชมภู

ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ 1. สารวจหัวข้อสารสนเทศของโรงเรียนและจัดทาปฏิทินการดาเนินงานสารสนเทศโรงเรียน
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนตามปฏิทินโรงเรียน
3. กากับ ติดตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายที่กาหนดในปฏิทินการจัดเก็บสารสนเทศ
โรงเรียน
4. ติดตามการใช้ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนของแต่ละหน่วยงานในโรงเรียนตามช่องทางต่าง ๆ
5. จัดทาสารสนเทศโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา
6. ประเมินการใช้สารสนเทศโรงเรียนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป
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ทั้ ง นี้ ขอให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในให้ ค รบถ้ ว นตาม
กฎกระทรวงทั้ง 7 ข้อ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

( ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
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การให้ความเห็นชอบ SAR
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

หลักฐานการเผยแพร่ SAR

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 ตึกอัสสัมชัญ 2000 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
รายนามคณะกรรมการผู้เข้าประชุม
1. ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์
2. ภราดา ดร.ทักษบุตร
ไกรประสิทธิ์
3. ภราดากรกวี
ยินดีเวท
4. ภราดาจํารัส
แก้วอําคา
5. ดร.อาทิพย์
สอนสุจิตรา
6. คุณทิวา
ลี้จากภัย
7. ผศ.ดร.พิชัย
จันทร์มณี
8. ม.รุจ
คเนจร ณ อยุธยา

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อํานวยการ/ผู้จัดการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู/เลขานุการ

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม
1. ภราดาวิทยา
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. มิสอมรมาลย์
2. มาสเตอร์พรศักดิ์
3. มิสปิยะนุช
4. ม.อดิศักดิ์
5. มิสชนากานต์

เทพกอม

วิพุทธานุพงษ์
ขาวพรหม
ยุตยาจาร
ศรีวรกุล
ศรีชมภู

ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ติดภารกิจ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ภราดา ดร.ทัก ษบุต ร ไกรประสิทธิ์ ผู้อํา นวยการโรงเรีย นอัสสัมชัญ แผนกประถม กล่า วต้อ นรับ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และนําเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 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 จุดที่
ควรพั ฒ นา แนวทางการพั ฒ นา และ อื่ น ๆ สู่ ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารฝ่ า ยทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ ชี้ แ จงให้
คณะกรรมการทราบและนําสู่การปฏิบัติครบตาม กระบวนการ PDCA
ที่ประชุม : รับทราบ

แผนผังอาคารสถานที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

แผนผังโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียนทั้งหมด
6 อาคาร ซึ่งเรียงตามลาดับการก่อสร้าง ดังนี้
1. ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 5
2. ตึกเซนต์หลุยส์ มารี ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วยชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
และสนามเด็กเล่น
3. ตึกไมเกิ้ล ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ประกอบด้วยชั้นเรียนโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ Grade 4 - 6
4. ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ประกอบด้วยชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
5. ตึกหิรัญสมโภช ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยสระว่ายน้า ห้องสมุด ห้องเปียโน
ห้องแนะแนว
6. ตึกอัสสัมชัญ 2000 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 3
ห้องกิจกรรมโรงอาหาร ชั้น 5 - 6

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.รายวิชาพื้นฐาน
1.1 ภาษาไทย
1.2 คณิตศาสตร์ 1
1.3 วิทยาศาสตร์ 1
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.6 ศิลปะ
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.8 ภาษาต่างประเทศ
- ภาษาอังกฤษ
รวมเวลาเรียน(วิชาพื้นฐาน)
2. รายวิชาเพิ่มเติม
2.1 คณิตศาสตร์ 2
2.2 วิทยาศาสตร์ 2
2.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.4 ภาษาจีน
2.5 STEM Education
2.6 Computer
รวมเวลาเรียน(วิชาเพิ่มเติม)
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.1 กิจกรรมแนะแนว
3.2 กิจกรรมนักเรียน
3.2.1 ลูกเสือ
3.2.2 ชมรม
3.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียน(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
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ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ 18/5/2564

ประวัติย่อโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ประวัตยิ ่อของโรงเรียน
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ถื อ
ก ำเนิ ด มำจำกโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ซึ่ ง เป็ น
โรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล
แห่ ง ปร ะ เทศไทย โ ดยบำทหลว งเอมิ ล
กอลมเบต์ นักบวชชำวฝรั่งเศสเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2428 มุ่ ง เน้ น จั ด กำรศึ ก ษำควบคู่กับ
คุณธรรมให้แก่เยำวชน โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นที่
ต้องกำรของผู้ปกครอง และ ศิษย์เก่ำในกำรส่ง
บุ ต รหลำนเข้ ำ มำเรี ย นเป็ น จ ำนวน มำก
ประกอบกับอำคำรเรียนมีไม่เพียงพอ
ใน ปี พ.ศ. 2508 ภรำดำวิริยะ ฉันทวโรดม ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิกำรในขณะนั้น ได้ขยำยสถำนที่เรียนของ
นักเรียนระดับชั้นประถมมำที่เซนต์หลุยส์ โดยมำก่อตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่ำโรงเรียนอัสสัมชัญ มีอำคำรเรียนหลังแรกชื่อ
อำคำรมำร์ติน เดอ ตูรส์ ได้รับอนุญำตให้เปิดทำกำรสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2509 ในครั้งแรก ย้ำยเฉพำะ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1 - 4 มำเรียน ณ สถำนที่แห่งนี้เท่ำนั้น กระทั่งปี พ.ศ. 2516 ภรำดำวิจำรณ์ ทรง
เสี่ยงชัย มำดำรงตำแหน่งอธิกำร ได้ย้ำยนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 – 7 จำกอัสสัมชัญ (เขตบำงรัก) มำอยู่รวมกัน
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ (ซอยเซนต์หลุยส์) ต่อมำปี พ.ศ. 2520 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
สถำนที่ตั้งปัจจุบันอยู่เลขที่ 164 ซอยสำทร 11 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร บนพื้น
ที่ดิน 8 ไร่
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำนมำอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคณะภรำดำผู้บริหำร
ร่วมกับคณะครูได้พัฒนำทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ พัฒนำครูและบุคลำกร รวมทั้งอำคำรสถำนที่มำตำมลำดับ ดังจะ
เห็นได้จำกจำนวนนักเรียนเมื่อแรกเริ่ม 997 คน ครู 27 คน ปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มมำกขึ้นถึง 2,440 คน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 220 คน ในด้ำนอำคำรสถำนที่ปัจจุบันมีอำคำรทั้ง หมด 6 หลัง ซึ่ง เรียงตำมลำดับกำร
ก่อสร้ำงดั ง นี้ อำคำรมำร์ติน เดอ ตูรส์ (พ.ศ. 2510) อำคำรเซนต์หลุยส์ มำรี (พ.ศ. 2518) อำคำรไมเกิ้ล (พ.ศ.
2520) อำคำรพระนำงพรหมจำรี มำรีอำ (พ.ศ. 2529) อำคำรหิรัญ สมโภช (พ.ศ. 2532) อำคำรกำญจนำภิเษก
(ปัจจุบันถูกทุบทิ้ง เพื่อทำสนำมบำสเกตบอล) และอำคำรอัสสัมชัญ 2000 (พ.ศ. 2543) นอกจำกนี้โรงเรียนยังจัด
ให้ มี แ หล่ ง กำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์ Discovery Learning Centre
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้อง STEM ห้องดนตรีสำกล ห้องเรียนเปียโน ห้องเซรำมิค ห้องเรียนสีเขียว ห้อง
Cooking สนำมฟุตซอลหญ้ำเทียม สนำมบำสเกตบอล สนำมวอลเลย์บอล เป็นต้น

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีอธิการและผู้อานวยการดูแลบริหารงานตามลาดับดังนี้
1. ภราดาวิริยะ
2. ภราดาวิจารณ์
3. ภราดาชุมพล
4. ภราดาเลอชัย
5. ภราดาสุรสิทธิ์
6. ภราดา ดร. อานันท์
7. ภราดา ดร. ศักดา
8. ภราดา ดร.เศกสรร
9. ภราดา ดร.ทักษบุตร

ฉันทวโรดม
ทรงเสี่ยงชัย
ดีสุดจิต
ลวสุต
สุขชัย
ปรีชาวุฒิ
สกนธวัฒน์
สกนธวัฒน์
ไกรประสิทธิ์

2508 – 2516 และ 2529 – 2535
2516 – 2522
2522 – 2529
2535 – 2541
2541 – 2547
2547 – 2557
2557 – 2558
2559 – 2561
2562 – ปัจจุบัน

โรงเรียนมีนโยบำยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนควบคู่กับกำรส่ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมให้มีกำร
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศผ่ำนระบบ SWIS (School Web-based Information System) และระบบสำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนเป็นระบบครบวงจรคุณภำพ รวมถึงพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

(Self-Assessment Report)

