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         ปัจจุบันมีการกล่าวถึงข้อมูลสนเทศกันมากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม การ
ด าเนินงานเกือบทุกขั้นตอนจะต้องมีข้อมูลสารสนเทสเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหาร หรือการ
ปฏิบัติงานก็ตาม ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทุกระดับในองค์กร ในระดับผู้ปฏิบัติงานจะ
ใช้สารสนเทศเพ่ือบอกรายละเอียดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงจะใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจวาง
แผนการด าเนินการ หรือใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ข้อมูลสารสนเทศจึงมีบทบาทที่ส าคัญต่อองค์กร
เป็นอย่างยิ่ง 
         โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว คณะกรรมการ
จัดท าระบบสารสนเทศศถานศึกษาจึงได้ร่วมกันจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น ซึ่งในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ไปใช้ในการ
สนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร อีกท้ังมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
ให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ เกี่ยวข้อง และครอบคลุมในทุกระดับมากขึ้น  ซึ่ งการเก็บรวบรวม                
ข้อมูลสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
                    ด้านที่ 1   ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
                    ด้านที่ 2   ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
                    ด้านที่ 3   ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
                    ด้านที่ 4   ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                    ด้านที่ 5   ข้อมูลสารสนเทสเพื่อการรายงาน  
 
         ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564 
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร คณะครู หน่วยงานต่างๆ ที่จะน าไปประกอบปฏิบัติงาน และเป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
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                                                                                 (ภราดา ดร.ทักษบุตร   ไกรประสิทธิ์)                                                                                  
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
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ส่วนที่ 1 
สารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียน 

        สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้สรุปเแยกตามล าดับดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน  
2. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน     
3. แนวทางการจัดการศึกษา     
4. แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น   
5. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา    
     1.1  สถานที่ตั้ง  
 
            โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม รหัสโรงเรียน 10100450 ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้  แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงานเขตพ้ืนที่
ก ารศึ กษ ากรุ ง เทพมหานคร เขต  1  โทรศัพท์   02 -6756970  - 83 โท รสาร 02 -2122310 website : 
http://www.acp.ac.th โรงเรียนบริหารงานโดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารคนแรก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ด ารงต าแหน่งอธิการ เมื่อปีการศึกษา 2508 - 
2516 และ 2529 - 2535 ผู้อ านวยการคนปัจจุบัน ภราดา ดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งเมื่อปีการศึกษา 
2562 จนถึงปัจจุบัน 
 
 
      1.2  หลักสูตร    
        
            หลักสูตรที่เปิดสอน  มี  2  หลักสูตร  คือ 

    1. หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
                 2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
                     (English Program)  
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1.3  แผนผังโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  ประวัติย่อของโรงเรียน  
  
           โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ถือก าเนิดมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ นักบวชชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2428  
มุ่งเน้นจัดการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมให้แก่เยาวชน โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นที่ต้องการของผู้ปกครองและศิษย์เก่าใน      
การส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอาคารเรียนมีไม่เพียงพอ ในปี พ.ศ. 2508 ภราดาวิริยะ         
ฉันทวโรดม ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการในขณะนั้น ได้ขยายสถานที่เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมมาที่เซนต์หลุยส์ โดย
มาก่อตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ มีอาคารเรียนหลังแรกชื่ออาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์  ได้รับอนุญาตให้เปิดท า
การสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ในครั้งแรก ย้ายเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4 มาเรียน ณ 
สถานที่แห่งนี้เท่านั้น กระทั่งปี พ.ศ. 2516 ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย มาด ารงต าแหน่งอธิการ ได้ย้ายนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 จากอัสสัมชัญ (เขตบางรัก) มาอยู่รวมกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญ (ซอยเซนต์หลุยส์) ต่อมาปี พ.ศ. 
2520 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม สถานที่ตั้งปัจจุบันอยู่เลขที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ดิน 8 ไร่   
           โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านมาอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะภราดาผู้บริหารร่วมกับ
คณะครูได้พัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งอาคารสถานที่มาตามล าดับ ดังจะเห็นได้จาก
จ านวนนักเรียนเมื่อแรกเริ่ม 997 คน ครู 27 คน ปัจจุบันมีนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นถึง 2,440 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 220 คน ในด้านอาคารสถานที่ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด 6 หลัง ซึ่งเรียงตามล าดับการก่อสร้างดังนี้ อาคาร       
มาร์ติน เดอ ตูรส์ (พ.ศ. 2510) อาคารเซนต์หลุยส์ มารี (พ.ศ. 2518) อาคารไมเกิ้ล (พ.ศ. 2520) อา คารพระนาง
พรหมจารี มารีอา (พ.ศ. 2529) อาคารหิรัญสมโภช (พ.ศ. 2532) อาคารกาญจนาภิเษก (ปัจจุบันถูกทุบทิ้ง เพื่อท าสนาม
บาสเกตบอล) และอาคารอัสสัมชัญ 2000 (พ.ศ. 2543) นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
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ศักยภาพผู้เรียน ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์ Discovery Learning Centre ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง STEM ห้อง
ดนตรีสากล ห้องเรียนเปียโน ห้องเซรามิค ห้องเรียนสีเขียว ห้อง Cooking สนามฟุตซอลหญ้าเทียม สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเลย์บอล เป็นต้น  
 โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการสารสนเทศผ่านระบบ SWIS (School Web-based Information System) และระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์    
(E-Office) เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ รวมถึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 
     1.5 ความหมายตราสัญลักษณ์      
 
                        
                                                                         

    
          

                      
    
      
      1.6 ท าเนียบอธิการ 
  
            โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีอธิการและผู้อ านวยการดูแลบริหารงานตามล าดับดังนี้  
                1. ภราดาวิริยะ    ฉันทวโรดม 2508 – 2516 และ 2529 – 2535 
      2. ภราดาวิจารณ์    ทรงเสี่ยงชัย 2516 – 2522 
      3. ภราดาชุมพล    ดีสุดจิต 2522 – 2529 
      4. ภราดาเลอชัย    ลวสุต  2535 – 2541 
      5. ภราดาสุรสิทธิ ์    สุขชัย  2541 – 2547 
      6. ภราดา ดร. อานันท์   ปรีชาวุฒิ 2547 – 2557 
      7. ภราดา ดร. ศักดา    สกนธวัฒน ์ 2557 – 2558 
      8. ภราดา ดร.เศกสรร    สกนธวัฒน ์ 2559 – 2561  
               9. ภราดา ดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์   2562 – ปัจจุบัน 
  
 
 
 
 
 
 

       ตราโล่ คือ เครื่องป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง มีลักษณะเป็นโล่ พ้ืนสีแดง
คาดขาว ตรงกลางมีตัวอักษร AC สีน้ าเงินไขว้กันอยู่กลางโล่ นอกจากนี้ สีที่
ปรากฏบนโล่ยังเตือนใจให้ร าลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ล้อมรอบด้วย
วงกลมสองชั้น โดยมีข้อความ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 
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      1.7  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
              
             ปณิธานของโรงเรียนอัสสัมชัญ   
                             เราชาวอัสสัมชัญ     
                   ต้องตั้งม่ันในคุณธรรมของศาสนา 
                   ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน   
                   ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
                   ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
              ปรัชญาของโรงเรียนอัสสัมชัญ  แผนกประถม    

1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต 
2. มนุษย์ทุกคนต้องท างาน  ความวิริยะ  อุตสาหะเป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดังปณิธานที่ว่า    

                     LABOR OMNIA VINCIT 
 
     อัตลักษณ์    
         ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม 
 
     เอกลักษณ์   
                  มีวินัย เสริมสรา้งความเป็นผู้น า เลิศล้ าภาษาอังกฤษ คณิต และเทคโนโลยี 
 
              วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

             โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต   
    สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้น าด้านวิชาการ และบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
 

             พันธกิจ (Missions) 
                  1.  พัฒนาครูและผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต 

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

             เป้าหมาย (Goals) 
        1.  ครูและผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต 
        2.  ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน 
        3.  ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ 
        4.  ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลย ี
        5.  ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน มีความผูกพันกับโรงเรียน 
        6.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
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 วัตถุประสงค์โรงเรียน (Objectives) 
                  1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
                  2. มุ่งสร้างเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา อันจะช่วยให้แต่ละคนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง แก้ปัญหาชีวิตด้วยสันติวิธี ตัดสินใจด้วยสติปัญญา มีความสุขุม รอบคอบ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม                               
                 3. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักท างานด้วยความเพียรพยายาม อดทน อดกลั้น เสียสละ รักการแสวงหาความรู้              
ปรับตัวเข้ากับสังคมและเทคโนโลยีในระดับสากล มีค่านิยมที่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต 
 
           นโยบายโรงเรียน  (Policies) 
                 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือชีวิต การจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานคุณธรรม คุณภาพ ดุลยภาพ ระบบและ
มาตรฐานการศึกษา พัฒนาครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยก าหนดเป็นนโยบาย ดังนี้ 
                 1. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรม โดยการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทุกมิติ ทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
                 2. ยกระดับคุณภาพนักเรียน โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการสื่อสารระดับสากล การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีสมรรถนะทั้งวิชาการและวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เป็น
พลเมืองที่รับผิดชอบ  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยอมรับในศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์และสิทธิของมนุษย์ 
                 3. ปรับปรุงคุณภาพการบริหารโรงเรียนและการจัดการศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และน า โรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
                 4. บริหารโรงเรียนภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพและการควบคุมกระบวนการ 
 
         ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ โรงเรียน  (Strategies) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 
กลยุทธ์ที่ 1             เสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนัก 

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 2             จัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้มีทัศนคติในการร่วมมือ ร่วมงานและเอ้ืออาทร 
กลยุทธ์ที่ 3             พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินชีวิตตามแนวมงฟอรต 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้น าด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตาม

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ 

ที่ดีเลิศ (Best Practice) 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาความผูกพันระหวางโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสูม่าตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงตามเกณฑ TQA 

          
         คุณค่าหลัก (Core Values) 
                1. เพื่อพระเจ้าเท่านั้นหรือศรัทธาในศาสนา     
                2. มีเมตตาธรรมและรักสันติ    
                3. มีความวิริยะอุตสาหะ   
                4. มีความซื่อสัตย์สุจริต    
                5. มีวินัย    
                6. ใฝ่เรียนรู้      
                7. มีความมัธยัสถ์และประหยัด    
                8. มีจิตสาธารณะ      
                9. รักษ์สิ่งแวดล้อม     
              10. มีความเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ     
 
     1.8   ขนาดของสถานศึกษา   
   
             โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดท าการสอนระดับชั้นประถม                
ศึกษาปีที่ 1 ถึง 6  มีนักเรียนชายทั้งหมด 2,440  คน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  8 ไร่  2 งาน 
              -  จ านวนอาคารเรียน  6  หลัง  อาคารประกอบ  2 หลัง 
             -  จ านวนห้องเรียน  70  ห้อง   
      
     1.9   เนื้อที่ / อาคารสถานที่ของโรงเรียน    
 

  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีเนื้อท่ีทั้งหมด  8  ไร่  2 งาน 
  จ านวนอาคารเรียน 6 หลัง  ได้แก่ 

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. ตึกไมเกิ้ล  (Michael Building)             สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520/1977 
4. ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา  (The Blessed Virgin Mary Building) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530/1987   
5. ตกึหิรัญสมโภช  (Silver Jubilee Building)               สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2532/1989 
6. ตึกอัสสัมชัญ 2000  (Assumption 2000 Building)     สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541/1998 
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       - อาคารประกอบจ านวน  1   หลัง        -  ส้วม  76  หลัง    
       - สระว่ายน้ า  1  สระ                       -  สนามเด็กเล่น   1   สนาม         
       -  สนามฟุตบอล  1  สนาม                  -  สนามบาสเก็ตบอล  1  สนาม         
       -  สนามอ่ืนๆ (ระบุ)  ฟุตซอล วอลเลย์บอล  อย่างละ 1 สนาม  

 
      1.10   จ านวนห้องเรียน   
                 
                ตารางแสดงจ านวนห้องเรียน แยกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

 
ระดับชั้น 

จ านวนห้องเรียน 
(หลักสูตรสถานศึกษา) 

จ านวนห้องเรียน 
(หลักสูตร EP) 

จ านวนห้องเรียน 
(หลักสูตร CEP) 

รวม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 1 11 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 1 10 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 1 13 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 4 - 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 - 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 - 12 

รวม 44 23 3 70 
                                                                                             *ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

 
     1.11  จ านวนนักเรียน   

  
    ตารางแสดงจ านวนนักเรียน แต่ละระดับชั้น ตามหลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
รวม 

ทั้งหมด 
หลักสูตร

สถานศึกษา 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ             
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 255 81 336 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 259 95 354 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 335 105 440 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 337 99 436 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 354 89 443 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 335 96 431 

รวม 1,875 565 2,440 
                                                                                              *ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

 
หมายเหตุ   
- จ านวนนักเรียนหลักสูตรปกตเิฉลี่ยต่อห้อง 40 คน 
- จ านวนนักเรียนหลักสูตร English Program เฉลี่ยต่อห้อง 20 คน 
- จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง (2,440/70) = 35 คน 
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      1.12  จ านวนผู้บริหาร ครู และพนักงาน 
      
ตารางแสดงจ านวนผู้บริหาร ครูไทยและครูต่างชาติ และพนักงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2564   

ประเภท / ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี       

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

   -ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ - - - 1 1 

   -รองผู้อ านวยการ - 1 - - 1 

รวม - 1 - 2 3 

2. ครูไทย  

   - ครูผู้สอน - 61 38 - 99 

   - ครูสนับสนุนการสอน - 29 29 - 58 

    รวม - 90 63  157 

3. ครูต่างชาติ  

       - ครู EP - 28 2 - 30 

       - ครู ENS - 9 - - 9 

       - ครู EML - 12 - - 12 

    รวม - 49 2 - 51 

4. บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ 

    - บุคลากรทางการศึกษา - 7 2 - 9 

รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งหมด - 147 71  2 220 

5. พนักงาน 

   - พนักงาน นักการ 35 - - - 35 

   - พนักงาน แม่ครัว 26 - - - 26 

   - พนักงาน ขับรถ 6 - - - 6 

   - พนักงานทดลองงาน 3 - - - 3 

รวม 70 - - - 70 

รวมบุคลากรทั้งหมด 70 147 71 2 290 
                                                                           *ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
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หมายเหตุ  ข้อมูลบุคลากร สรุป วันที่ 4 กุมภาพันธ ์2565 
               - สัดส่วนจ านวนนักเรียน : ครู (2,440/220 เท่ากับ 12 : 1 คน  
               - สัดส่วนจ านวนนักเรียน : ห้อง (2,440/70) เท่ากับ 35 คน  
               - มีจ านวนครูครบชั้น ในระดับ ป.1 ถึง ป.6 

  
      1.13  จ านวนครูผู้สอนไทย  

    
    ตารางแสดงจ านวน และร้อยละของครูผู้สอนแต่ละชั้น จ าแนกตามเพศ  ปีการศึกษา 2564   

ระดับชั้น 
จ านวนครูไทย 

ชาย ร้อยละของ 
ครูระดับช้ัน 

หญิง ร้อยละของ 
ครูระดับช้ัน 

รวม ร้อยละของ
ครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 11.76 15 88.24 17 15.18 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 12.50 14 87.50 16 14.29 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 28.57 15 71.43 21 18.75 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 30.00 14 70.00 20 17.86 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 27.78 13 72.22 18 16.07 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 25.00 15 75.00 20 17.86 

รวม 26 23.21 86 76.79 112 100.00 
                                                                                                         *ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

 
     1.14  จ านวนครูสนับสนุนการเรียนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา   

         
           ตารางแสดงจ านวน และร้อยละครูสนับสนุนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามภาระหน้าที่/
ฝ่าย ปีการศึกษา 2564 
                 ระดับช้ัน จ านวนครูสนับสนุน 

 

ชาย 
ร้อยละของ 
ครูในฝ่าย 

 

หญิง 
ร้อยละของ 
ครูในฝ่าย 

 

รวม 
ร้อยละครู
สนับสนุน 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 5 31.25 11 68.75 16 23.88 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 42.86 4 57.14 7 10.45 
ส านักผู้อ านวยการ 2 28.57 5 71.43 7 10.45 
ฝ่ายวิชาการ 2 8.00 23 92.00 25 37.31 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 4 57.14 3 42.86 7 10.45 
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ 2 40.00 3 60.00 5 7.46 

รวม 18 2687 49 73.43 67 100.00 
                                                                                          *ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
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      1.15  จ านวนครูผู้สอนต่างชาติ  
     
     ตารางแสดงจ านวน และร้อยละครูผู้สอนต่างชาติ แต่ละระดับชั้นจ าแนกตามเพศ ปีการศึกษา 2564   

ระดับชั้น 
จ านวนครูต่างชาติ 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 3 33.33 6 66.67 9 13.43 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 8 61.54 5 38.46 13 19.40 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 5 50.00 5 50.00 10 14.93 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 7 63.64 4 36.36 11 16.42 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 8 53.33 7 46.67 15 22.39 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 5 55.56 4 44.44 9 13.43 

รวม 36 53.73 31 46.27 67 100.00 
                                                                                                      *ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

 
        หมายเหตุ   

- สัดส่วนครูผู้สอน (ครูไทย+ครูต่างชาติ) ต่อนักเรียน 2,440/220 เท่ากับ 11.09 (1 : 12) 
 

      1.16  จ านวนครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
              จ านวนครูและร้อยละของครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาต่าง ๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานการสอน         
ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานการสอน 
จ านวนครู 

จ านวนครู สอนตรง 
ตามเอก – โท 

ร้อยละ สอนตรง 
ตามความถนัด 

ร้อยละ 

1.ภาษาไทย 16 15 93.75 1 6.25 
2.คณิตศาสตร ์ 15 15 100.00 0 0.00 
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    -  วิทยาศาสตร ์
    -  คอมพิวเตอร์ 

15 
(8) 
(7) 

14 
(8) 
(6) 

93.33 
(100.00) 
(85.71) 

1 
(0) 
(1) 

6.67 
(0.00) 
(14.29) 

4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11 11 100.00 0 0.00 
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 7 7 100.00 0 0.00 
6.ศิลปะ 10 10 100.00 0 0.00 
7.การงานอาชีพ   4 4 100.00 0 0.00 
8.ภาษาต่างประเทศ  
    -  ภาษาอังกฤษ 
    -  ภาษาจีน 

20 
(12) 
(8) 

18 
(11) 
(7) 

90.00 
(91.67) 
(87.50) 

2 
(1) 
(1) 

10.00 
(8.33) 
(12.50) 

รวม 99 95 95.96 4 4.04 
                                                                                                              *ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
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2. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน   
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
       : ที่ปรึกษา 
       : สั่งการ 
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

งานบริหารฝ่าย 

งานหลักสูตร การเรียน
การสอนและวัดผล 

งานระดับชั้น 

งานบุคลากรต่างชาต ิ

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานบริหารฝ่าย 

ฝ่ายวิชาการ 

งานบริหารฝ่าย 

งานกลุ่มสาระฯ 

งานวัดผล 

งานหลักสูตร การเรียน
การสอนและนิเทศ 

งานห้องสมุด 

งานวิจัย 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานแนะแนว 

งาน ENS และ EML 

ส านักผู้อ านวยการ 

งานบริหารฝ่าย 

งานนโยบายและแผน 

งานทรัพยากรมนุษย ์

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

งานบริหารฝ่าย 

งานอาคารสถานที ่

งานอนามัย 

งานโภชนาการ 

งานยานพาหนะ 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

งานบริหารฝ่าย 

งานธุรการ 

งานทะเบียน 

งานประชาสัมพันธ ์

งานการเงินและ
บัญชี 

งานทรัพย์สินและ
จัดซื้อ 

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมาคมอัสสัมชัญ 

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

งานระดับชั้น 

งานกิจกรรม 

งานลูกเสือ 

งานกีฬา 

งานดนตรีและการแสดง 

งานอภิบาล 
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คณะผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2564 
      คณะผู้บริหาร 

  1. ภราดาทักษบุตร   ไกรประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ/หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ ในปีการศึกษา  
      2564 วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  2. ภราดากรกวีร์  ยินดีเวท ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ ในปีการศึกษา 2564 

  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยแสงธรรม  
      คณะผู้ร่วมบริหาร  
          คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการ 
ศึกษา 

สถาบัน ศาสนา อายุ 
วัน-เดือน-ปี 

ทีบ่รรจุ 
ต าแหน่ง 

1. ม.พรศักดิ์    ขาวพรหม ปริญญา
โท 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

พุทธ 53 22/01/33 หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 

2. มิสอมรมาลย์  วิพุธานุพงษ์ ปริญญา
โท 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

คริสต์ 58 08/07/30 หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ-การเงิน 

3. มิสปิยะนุช    ยุตยาจาร ปริญญา
โท 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร วิโรฒ 

พุทธ 52 05/01/35 หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ 

4. ม. รุจ คเนจร ณ อยุธยา ปริญญา
โท 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

คริสต์ 58 29/10/27 หัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน 

5. ม.อดิศักดิ์  ศรีวรกุล  ปริญญา
โท 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

คริสต์ 54 19/12/38 หวัหน้าฝ่าย
โปรแกรม

ภาษาอังกฤษ 
 
3. แนวทางการจัดการศึกษา    

 
แนวทางการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
แนวทางการจัดการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลปรัชญาของโรงเรียน นโยบายของผู้อ านวยการ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
และสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค SWOT ทั้งหมดนี้น ามาก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ และ
สภาพความส าเร็จ ซึ่งการด าเนินการต่างๆ นี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะครู นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน 
รวมถึงผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชนด้วย ทั้งนี้มุ่งหวังเพ่ือให้แผนพัฒนา ดังกล่าวเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิ 
ผลต่อนักเรียนอย่างยั่งยืน 

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดการศึกษาโดยยึดหลักนักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตามศักยภาพแห่งตน นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่  21  กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นนักผลิตในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และผลงานนั้นจ าเป็นจะต้องเน้น  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์
(Critical Thinking ) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับว่าเป็นจริงหรือเป็ นเท็จ มีความ
เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด  2. ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการคิดสิ่งใหม่ๆ 
ให้กับตนเอง และสังคม  3. ส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน ผลงาน และการน าเสนอ (Productivity and Presentation) เป็น
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การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการน าแนวคิดที่ได้มาจัดสร้างเป็นผลงาน ชิ้นงานขึ้นใหม่ 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน มีทักษะในการค านวณ การแก้ปัญหา ความเข้าใจในความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม การท างานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ รู้ เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ         
5. ส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม โดยเฉพาะเรื่อง ความรับผิดชอบ (Responsibility) เน้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อม คุณธรรมในเรื่องของความวิริยะอุตสาหะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้น า มี
ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้ ทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 
4.  แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
  
     สภาพพื้นที่และประชากร  เขตสาทร 

 เขตสาทร  มีพ้ืนที่ 9.326 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 3 แขวง คือ 
1.  แขวงทุ่งวัดดอน      3.343   ตารางกิโลเมตร 
2.  แขวงยานนาวา       2.464   ตารางกิโลเมตร 
3.  แขวงทุ่งมหาเมฆ     3.519  ตารางกิโลเมตร 

 เขตสาทร อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพใต้  พ้ืนที่เดิมเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร  มีการท าสวนพืชผักผลไม้ 
แต่สภาพปัจจุบันได้กลายเป็น ชุมชนหนาแน่น  เป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ 
ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 

 พ้ืนที่เขตสาทรติดต่อกับหลายเขตและติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาบางส่วน โดยเริ่มจาก 
     ทิศเหนือ จรดเขตบางรัก โดยมีแนวคลองสาทรเป็นแนวแบ่งเขต 
     ทิศใต้ จรดเขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม ส่วนใหญ่จะใช้แนวถนนจันทน์เป็นแนวแบ่งเขต 
     ทิศตะวันออก จรดเขตปทุมวัน และเขตคลองเตย โดยมีแนวถนนพระราม 4 และถนนเชื้อเพลิง เป็นแนวแบ่งเขต 
     ทิศตะวันตก จรดแม่น้ าเจ้าพระยา 
 การแบ่งพ้ืนที่เขตรายละเอียดปรากฏตามแผนที่ แต่เดิมใช้แนวคลองล ารางสารธารณะ ล าปะโดงเป็นแนวแบ่ง

เขต ท าให้สภาพพ้ืนที่ไม่สามารถแยกแยะพ้ืนที่ได้ชัดเจน และไม่เหมาะสมกับการบริหารงาน การให้บริการประชาชน 
ตลอดจนบางครั้งอาจเป็นเหตุให้ มีข้อโต้แย้งในเรื่องพ้ืนที่แนวเขตได้ ทางกรุงเทพมหานครจึงได้มีการ พิจารณาที่จะแบ่ง
พ้ืนที่เขตใหม่ โดยยึดหลักเรขาคณิต คือ ใช้แนวถนน ซอย เป็นแนวแบ่งเขต จะท าให้ประชาชน สามารถแยกแยะพ้ืนที่ได้
งานและชัดเจน เขตสาทรมีการคมนาคม ติดต่อกับพื้นที่เขตอ่ืนได้สะดวก เพราะมีถนนสายหลัก สายรอง และระบบทาง
ด่วนพาดผ่าน ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก  ถนนสายหลัก และสายรองประกอบด้วย ถนนสาทร ถนนพระราม 
4 ถนนเจริญกรุง ถนนจันทน์ ถนนเซนต์หลุยส์ 3 (สาทร 11) ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนเย็นอากาศ ถนน   
สวนพลู และซอยงามดูพลี เป็นต้น 
          ต่อมา ได้มีการตัดถนนผ่านอีกหลายสาย ได้แก่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี) ตัดจาก
ถนนสุริวงศ์ ผ่านถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ไปออกถนนพระราม 3 อีกสาย คือ ถนนเจริญราษฎร์ (ถนนสายเหนือ 
- ใต้) จากถนนสาทรใต้ผ่านใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนบี ผ่านถนนจันทน์ ไปออกถนนพระราม 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่
เขตสาทรยังมีระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนบีพาดผ่านมีทางขึ้นทางลงที่ด่านถนนจันทน์ ด่านถนนสาทร และนอกจากนี้         
มีเส้นทางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) จากสถานีสะพานตากสิน (สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) วิ่งขนาน
ไปกับถนนสาทร เลี้ยวซ้ายตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไปยังสถานีช่องนนทรี และเลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม ไปยังสถานี     
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สีลม ฉะนั้น จากเดิมที่เขตสาทร ได้มีปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความสะดวก และคล่องตัวในการเดินทางสัญจรมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีท่าเรือสาทร (อยู่ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) ซึ่งเป็นศูนย์การคมนาคมทางเรือที่ส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร 
          สถานศึกษา  
              โรงเรียนระดับอุดมศึกษา   จ านวน 4 แห่ง 
              โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 15 แห่ง 
                  - สังกัดกรมสามัญศึกษา  จ านวน 4 แห่ง  
                  - สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จ านวน 11 แห่ง ระดับประถมศึกษา จ านวน 23 แห่ง 
                  - สังกัดส านักงานประถมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 1 โรงเรียน  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ  
                  - สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 โรงเรียน  
         โรงพยาบาล  จ านวน 2 แห่ง 
         ศูนย์บริการสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานคร  จ านวน  1 แห่ง 
         หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย 
                 - สถานีต ารวจนครบาล  มี  3 แห่ง 
                 - สถานีต ารวจดับเพลิง   มี 3 แห่ง  
                 - กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ. 
                 - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   มี 2 แห่ง 
                 - สถานีวิทยุ   มี 2 แห่ง 
                  - สถานทูต   จ านวน 11 แห่ง 
       ประชาสังคม   มี 6 แห่ง ประกอบด้วย 
                 - ลานกีฬากรุงเทพมหานคร  จ านวน 10 แห่ง  
                 - ลานคนเมือง   จ านวน 1 แห่ง   (ลานกีฬาสมาคมแต้จิ๋ว แห่งประเทศไทย) 
         อ่ืน ๆ  เช่น ศาลเจ้า มี 5 แห่ง  หน่วยบรรเทาสาธารณภัย มี 7 แห่ง ชุมชน มี 26 แห่ง  มูลนิธิ จ านวน 60 มูลนิธิ    
                  วัด มี 5 แห่ง  โบสถ์ศาสนาคริสต์ มี 1 แห่ง  มัสยิด มี 1 แห่ง    
        สถานประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู   มี 1 แห่ง คือ วัดวิษณุ 
        เศรษฐกิจ / สังคม  
               - ปั๊มน้ ามัน 11 แห่ง       - ร้านอาหาร 288 แห่ง        - ธนาคาร 16 แห่ง 
               - มินิมาร์ท 34 แห่ง        - ตลาดเอกชน  5 แห่ง        - โรงแรม  16 แห่ง 
               - จุดผ่อนผันการค้าขายของหายเร่/แผงลอย จ านวน 6 จุด 
               - จุดทบทวนการค้าขายของหายเร่/แผงลอย   จ านวน 6 จุด 
               - จุดจับปรับการค้าขายของหายเร่/แผงลอย   จ านวน 4 จุด 
               - จุดถนนปลอดฝุ่น  จ านวน 1 จุด คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
               - จุดช่วยจราจร   จ านวน 8 จุด 
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5. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 5.1 รายช่ือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 
 

1. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
2. ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อ านวยการ 
3. ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้จัดการ 
4. ภราดาวิทยา เทพกอม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ภราดากุลชาติ จันทะโชโต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. คุณทิวา ลี้จากภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผศ.ดร.พิชัย                 จันทร์มณี           ผู้แทนผู้ปกครอง 
9. มาสเตอรร์ุจ คเนจร ณ อยุธยา ผู้แทนครู/เลขานุการ 
 

5.2  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 
 

 1. ประชุมออนไลน์ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ ตึกอัสสัมชัญ 
2000 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 2. ประชุมออนไลน์ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเซนต์ปีเตอร์ 
ตึกอัสสัมชัญ 2000 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที่ 2 
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

  
  สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้สรุปเแยกตามล าดับดังนี้ 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์  
2. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
3. สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน     
4. การประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร   
5. สรุปผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
6. ผลงาน/ชิ้นงาน/รางวัลของผู้เรียน 
7. ผู้เรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  
8. น้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
  1.   สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์    

          

         สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้                
         ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00  ขึ้นไปร้อยละ 84.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564        

                 N = 336 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
( 9  วิชา ) 

จ านวนผู้เรียนที่ได้
เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

 2564  
ผลการประเมิน 

1. ภาษาไทย 334 99.40 74.00 บรรล ุ
2. คณิตศาสตร์  335 99.70 74.00 บรรล ุ
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 335 99.70 83.00 บรรล ุ
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 335 99.70 82.00 บรรล ุ
5 ประวัติศาสตร ์ 335 99.70 82.00 บรรล ุ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 335 99.70 92.00 บรรล ุ
7. ศิลปะ 332 98.81 92.00 บรรล ุ
8. การงานอาชีพ 336 100.00 92.00 บรรล ุ
9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 335 99.70 77.00 บรรล ุ

เฉลี่ยร้อยละ 99.60 84.00 บรรลุ 
                                                                                                                   ข้อมูล  ณ วันที่ 1มีนาคม 2565  

          
           จากตาราง พบว่า ร้อยละของผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม              
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 9 วิชา) เท่ากับหรือมากกว่า  3.00  ขึ้นไป ร้อยละ 99.60 ซึ่ง 
บรรลุค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564     
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           ตารางที่ 2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไปร้อยละ 84.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       

                 N = 354 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
( 9  วิชา ) 

จ านวนผู้เรียนที่ได้
เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

 2564  
ผลการประเมิน 

1. ภาษาไทย 350 98.87 74.00 บรรล ุ
2. คณิตศาสตร์ 1 349 98.59 74.00 บรรล ุ
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 353 99.72 83.00 บรรล ุ
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 353 99.72 82.00 บรรล ุ
5 ประวัติศาสตร ์ 351 99.15 82.00 บรรล ุ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 352 99.44 92.00 บรรล ุ
7. ศิลปะ 353 99.72 92.00 บรรล ุ
8. การงานอาชีพ 354 100.00 92.00 บรรล ุ
9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 350 98.87 77.00 บรรล ุ

เฉลี่ยร้อยละ 99.34 84.00 บรรลุ 
   ข้อมูล  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

 จากตาราง พบว่า ร้อยละของผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่  2 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 9 วิชา) เท่ากับหรือมากกว่า  3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 99.34  ซึ่ง
บรรลุค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
 
           ตารางที่ 3  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00  ขึ้นไปร้อยละ 84.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564        

                 N = 440 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
( 9  วิชา ) 

จ านวนผู้เรียนที่ได้
เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

 2564  
ผลการประเมิน 

1. ภาษาไทย 405 92.05 74.00 บรรล ุ
2. คณิตศาสตร์  412 93.64 74.00 บรรล ุ
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 434 98.64 83.00 บรรล ุ
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 419 95.23 82.00 บรรล ุ
5 ประวัติศาสตร ์ 406 92.27 82.00 บรรล ุ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 436 99.09 92.00 บรรล ุ
7. ศิลปะ 439 99.77 92.00 บรรล ุ
8. การงานอาชีพ 440 100.00 92.00 บรรล ุ
9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 414 94.09 77.00 บรรล ุ

เฉลี่ยร้อยละ 96.09 84.00 บรรลุ 
   ข้อมูล  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
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 จากตาราง พบว่า ร้อยละของผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 9 วิชา) เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป  ร้อยละ 96.09 ซึ่ง
บรรลุค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
 
             ตารางที่ 4  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00  ขึ้นไปร้อยละ 84.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564      

                 N = 436 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
( 9  วิชา ) 

จ านวนผู้เรียนที่ได้
เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

 2564  
ผลการประเมิน 

1. ภาษาไทย 409 93.81 74.00 บรรล ุ
2. คณิตศาสตร์  383 87.84 74.00 บรรล ุ
3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 426 97.71 83.00 บรรล ุ
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 405 92.89 82.00 บรรล ุ
5 ประวัติศาสตร ์ 405 92.89 82.00 บรรล ุ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 435 99.77 92.00 บรรล ุ
7. ศิลปะ 433 99.31 92.00 บรรล ุ
8. การงานอาชีพ 436 100.00 92.00 บรรล ุ
9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 405 92.89 77.00 บรรล ุ

เฉลี่ยร้อยละ 95.23 84.00 บรรล ุ
   ข้อมูล  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

 จากตาราง พบว่า ร้อยละของผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 9 วิชา) เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 95.23 ซึ่งไม่
บรรลุค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
 
              ตารางที่ 5  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00  ขึ้นไปร้อยละ 84.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564   
                                                                                                                                    N = 443 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
( 9  วิชา ) 

จ านวนผู้เรียนที่ได้
เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

 2564  
ผลการประเมิน 

1. ภาษาไทย 396 89.39 74.00 บรรล ุ
2. คณิตศาสตร์  356 80.36 74.00 บรรล ุ
3. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 398 89.84 83.00 บรรล ุ
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 399 90.07 82.00 บรรล ุ
5 ประวัติศาสตร ์ 378 85.33 82.00 บรรล ุ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 437 98.65 92.00 บรรล ุ
7. ศิลปะ 437 98.65 92.00 บรรล ุ
8. การงานอาชีพ 439 99.10 92.00 บรรล ุ
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9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 371 83.75 77.00 บรรล ุ
เฉลี่ยร้อยละ 90.57 84.00 บรรล ุ

                                                                                                                                      ข้อมูล  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
 
 จากตาราง พบว่า ร้อยละของผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม              
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 9 วิชา) เท่ากับหรือมากกว่า  3.00 ขึ้นไป  ร้อยละ 90.57 ซึ่ง
บรรลุค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
 
           ตารางที่ 6  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00  ขึ้นไปร้อยละ 84.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564        

                 N = 431 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
( 9  วิชา ) 

จ านวนผู้เรียนที่ได้
เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

 2564  
ผลการประเมิน 

1. ภาษาไทย 396 91.88 74.00 บรรล ุ
2. คณิตศาสตร ์ 392 90.95 74.00 บรรล ุ
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 402 93.27 83.00 บรรล ุ
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 399 92.58 82.00 บรรล ุ
5 ประวัติศาสตร ์ 387 89.79 82.00 บรรล ุ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 423 98.14 92.00 บรรล ุ
7. ศิลปะ 425 98.61 92.00 บรรล ุ
8. การงานอาชีพ 429 99.54 92.00 บรรล ุ
9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 358 83.06 77.00 บรรล ุ

เฉลี่ยร้อยละ 93.09 84.00 บรรลุ 
   ข้อมูล  ณ วนัที ่1 มนีาคม 2565 

 

 จากตาราง พบว่า ร้อยละของผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 9 วิชา) เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 93.09 ซึ่ง
บรรลุค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
 
             ตารางที่ 7  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 84.00 
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564     
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                                                                                                                               N = 2,440 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนผู้เรียนที่ได้
เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้เกรดเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 ขึ้นไป 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษา 

 2564  
ผลการประเมิน 

1. ภาษาไทย 2,290 93.85 74.00 บรรล ุ
2. คณิตศาสตร์  2,227 91.27 74.00 บรรล ุ
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2,348 96.23 83.00 บรรล ุ
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2,310 94.67 82.00 บรรล ุ
5. ประวัติศาสตร ์ 2,262 92.70 82.00 บรรล ุ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 2,418 99.10 92.00 บรรล ุ
7. ศิลปะ 2,419 99.14 92.00 บรรล ุ
8. การงานอาชีพ 2,434 99.75 92.00 บรรล ุ
9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2,233 91.25 77.00 บรรล ุ

เฉลี่ยร้อยละ 95.36 84.00 บรรลุ 
   ข้อมูล  ณ วนัที ่1 มนีาคม 2565 

  
 จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 95.36 ซึ่ง
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564    
 
           ตารางที่ 8  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่า 
3.00 ขึ้นไป ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2562 – 2564     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ ดังนี้ 
 
 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         ขอ้มูล  ณ วนัที่ 1 มนีาคม 2565 
  
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 87.90 89.96 99.60 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 86.99 89.34 99.34 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 80.87 86.98 96.09 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 81.24 83.84 95.23 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 80.69 85.01 90.57 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 83.79 85.24 93.09 

เฉลี่ยร้อยละ 83.61 86.63 95.37 
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2. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
  
               เกณฑ์การประเมิน  4  ระดับ คือ 

1. ระดับ  3  คือ “ดีเยี่ยม”           2. ระดับ  2  คือ “ดี” 
3. ระดับ  1  คือ “ผ่าน”              4. ระดับ  0  คือ “ไม่ผ่าน” 
 

             ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เฉลี่ย 9 ข้อ  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564                              

    N = 336 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ ดี 
(คน) 

ร้อยละ ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. ซื่อสัตยส์ุจรติ 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. มีวินัย 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู ้ 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอสัสมัชัญ 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

สรุป 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

           จากตาราง พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เฉลี่ย      
9 ข้อ ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ปีการศึกษา 2564      
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         ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 เฉลี่ย 9 ข้อ  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564                              

N=354                         

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ ดี 
(คน) 

ร้อยละ ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. ซื่อสัตยส์ุจรติ 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. มีวินัย 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู ้ 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอสัสมัชัญ 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

สรุป 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 
          จากตาราง พบว่า  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เฉลี่ย    
9 ข้อ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
 
            ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 9 ข้อ  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564   

         N = 440                          

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ ดี 
(คน) 

ร้อยละ ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. ซื่อสัตยส์ุจรติ 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. มีวินัย 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู ้ 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอสัสมัชัญ 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

สรุป 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
                                                                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
 

            จากตาราง พบว่า  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เฉลี่ย     
9 ข้อ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ซ่ึงบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ปีการศึกษา 2564 
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            ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เฉลี่ย 9 ข้อ  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.00 ตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564    

N= 436                     

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ ดี 
(คน) 

ร้อยละ ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. ซื่อสัตยส์ุจรติ 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. มีวินัย 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู ้ 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอสัสมัชัญ 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

สรุป 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565  

             

           จากตาราง พบว่า  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เฉลี่ย   
9 ข้อ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม  ปีการศึกษา 2564 
 

            ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ย 9 ข้อ  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564    
                                                                                                                                N= 443                           

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ ดี 
(คน) 

ร้อยละ ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ไม่ผา่น 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. ซื่อสัตยส์ุจรติ 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. มีวินัย 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู ้ 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอสัสมัชัญ 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

สรุป 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

            
           จากตาราง พบว่า  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เฉลี่ย       
9 ข้อ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม ปีการศึกษา 2564          
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           ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย 9 ข้อ  
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564    

    N = 431 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ ดี 
(คน) 

ร้อยละ ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. ซื่อสัตยส์ุจรติ 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. มีวินัย 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. ใฝ่เรียนรู ้ 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
7. รักความเป็นไทย 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
8. มีจิตสาธารณะ 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
9. สุภาพบุรุษอสัสมัชัญ 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

สรุป 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

 จากตาราง พบว่า  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เฉลี่ย   
9 ข้อ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม ปีการศึกษา 2564      
 
            ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  
เฉลี่ย 9 ข้อ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม       
ปีการศึกษา 2564                                                                                                      N = 2,440 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม 
(คน) 

ร้อยละ ดี 
(คน) 

ร้อยละ ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 

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

สรุป 2,440 100 - - - -  - - 100 บรรลุ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

             จากตาราง พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   
เฉลี่ย 9 ข้อ ระดับดีขึ้นไป จ าแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9  ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ เฉล่ีย 9 ข้อ ต ั้งแต ่ระด ับด ีข้ึนไป
 ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   6 ปีการศ ึกษา 2562 - 2564

            ตารางที่ 8  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เฉลี่ย 9 ข้อ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2562 – 2564 มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยร้อยละ ดังนี้ 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพงึประสงค์เฉลี่ยระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 96.38 95.76 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 97.52 95.98 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 97.14 96.16 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 97.48 95.75 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 96.64 96.12 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 96.38 95.52 100.00 

เฉลี่ยร้อยละ 97.71 95.92 100.00 
                                                                                                                                               ขอ้มูล  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
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3. สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน    
     
      เกณฑ์การประเมิน  4  ระดับ  คือ 

     1. ระดับ  3  คือ “ดีเยี่ยม” 
     2. ระดับ  2  คือ “ดี” 
     3.  ระดับ  1  คือ “ผ่าน” 

               4.   ระดับ  0  คือ “ไม่ผ่าน   
        
          ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  86.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564                                   

    N = 2,440     
 
 

ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ได้รับการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 
วิชาภาษาไทย 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ได้รับการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ได้รับการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 
ด้านการอ่าน 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

 2562  

ผลการ
ประเมิน 

ป.1 336 92.26 92.56 92.41 86.00 บรรล ุ
ป.2 354 92.37 92.66 92.51 86.00 บรรล ุ
ป.3 440 32.05 90.68 91.36 86.00 บรรล ุ
ป.4 436 93.12 91.28 92.20 86.00 บรรล ุ
ป.5 443 93.00 91.65 92.33 86.00 บรรล ุ
ป.6 431 95.59 95.59 95.59 86.00 บรรล ุ
รวม 2,440 93.11 92.38 92.75 86.00 บรรล ุ

ข้อมูล ณ วันที ่ 1  มีนาคม 2565 
 
 จากตาราง  พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6       
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีผลการประเมินโดยภาพรวม ร้อยละ 92.75 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564  
 
               ตารางที่ 2  ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6    
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 86.00  ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564                                   
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                  N = 2,440    

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับ
การประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

 2564  
ผลการประเมิน 

ป.1 336 326 97.02 86.00 บรรล ุ
ป.2 354 332 93.79 86.00 บรรล ุ
ป.3 440 402 91.36 86.00 บรรล ุ
ป.4 436 415 95.18 86.00 บรรล ุ
ป.5 443 398 89.84 86.00 บรรล ุ
ป.6 431 386 89.56 86.00 บรรล ุ
รวม 2,440 2,259 92.58 86.00 บรรลุ 

 ข้อมูล ณ วันที ่ 1  มีนาคม 2565 
  

             จากตาราง  พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6  มีผลการประเมินโดยภาพรวม ร้อยละ 92.58 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564  
 

            ตารางที่ 3  สรุปผลการประเมินความสามารถในการเขียน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6       
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 86.00  ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564                                   

    N = 2,440    
 
 

ระดับชั้น 

 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ได้รับการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป 
วิชาภาษาไทย 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ได้รับการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 
วิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของผู้เรียน 
ที่ได้รับการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 
ด้านการเขียน 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

 2563  

ผลการ
ประเมิน 

ป.1 336 89.29 90.77 90.03 86.00 บรรล ุ
ป.2 354 90.68 92.09 91.38 86.00 บรรล ุ
ป.3 440 90.00 92.95 91.48 86.00 บรรล ุ
ป.4 436 62.20 93.35 92.78 86.00 บรรล ุ
ป.5 443 92.10 91.20 91.65 86.00 บรรล ุ
ป.6 431 93.74 95.36 94.55 86.00 บรรล ุ
รวม 2,440 91.43 92.70 92.07 86.00 บรรลุ 

                                                                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่  1  มีนาคม 2565 
 

 จากตาราง  พบว่าผลการประเมินความสามารถในการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีผลการประเมินโดยภาพรวมร้อยละ 92.07 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564      
      
           ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
1-6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 86.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 
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                   N = 2,440  

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการประเมินระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน รวม 3 ด้าน ปีการศึกษา 2564 
ป.1 336 92.41 97.02 90.03 93.15 86.00 บรรล ุ
ป.2 354 92.51 93.79 91.38 92.56 86.00 บรรล ุ
ป.3 440 91.36 91.36 91.48 91.40 86.00 บรรล ุ
ป.4 436 92.20 95.18 92.78 93.39 86.00 บรรล ุ
ป.5 443 92.33 89.84 91.65 91.27 86.00 บรรล ุ
ป.6 431 95.59 89.56 94.55 93.23 86.00 บรรล ุ
รวม 2,440 92.75 92.58 92.07 92.47 86.00 บรรลุ 

ข้อมูล  ณ วันที่  1  มีนาคม 2565 
        
    จากตาราง พบว่า ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีผลการประเมินโดยภาพรวม ร้อยละ 92.47 เมื่อจ าแนกเป็น
ระดับชั้น ทุกระดับชั้นบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 
2564       
 
             ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบผลการการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  และเขียนเฉลี่ยตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 – 2564 โดยเทียบเป็นร้อยละ 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  และเขียนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 89.65 95.53 93.15 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 89.80 91.15 92.56 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 85.90 90.45 91.40 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 87.81 89.26 93.39 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 88.74 89.65 91.27 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 89.90 88.81 93.23 

เฉลี่ยร้อยละ 88.62 90.66 92.47 
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4. การประเมินสมรรถนะส าคุญตามหลักสูตร    
                                                
          ตารางท่ี 1  แสดงผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เฉลี่ย 
5 ด้าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม              
ปีการศึกษา 2564                              

N = 336 

สมรรถนะ 
การประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 
1. การสื่อสาร 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. การคิด 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. การแก้ปัญหา 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. การใช้ทักษะชีวิต 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. การใช้เทคโนโลย ี 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

 รวม 5 สมรรถนะ 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
                                                                                              ข้อมูล ณ วันที่  1 มีนาคม 2565 
          
             จากตาราง ผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้เรียน
มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรโดยภาพรวม ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564    
   
  ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
เฉลี่ย 5 ด้าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม              
ปีการศึกษา 2564                              
 
 

89.65 89.8

85.9
87.81

88.74
89.9

95.53

91.15 90.45
89.26 89.65

88.81

93.15 92.56
91.4

93.39

91.27

93.23

ชั    ป. ชั   ป. ชั    ป. ชั    ป. ชั    ป. ชั    ป. 

ปี    ปี    ปี    

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์เขียน เฉลี่ยต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป
 ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่1   6 ปีการศึกษา 2562 - 2564
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N = 354 

สมรรถนะ 
การประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 
1. การสื่อสาร 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. การคิด 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. การแก้ปัญหา 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. การใช้ทักษะชีวิต 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. การใช้เทคโนโลย ี 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

 รวม 5 สมรรถนะ 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
                                                                                              ข้อมูล ณ วันที่  1  มีนาคม 2565 
 
             จากตาราง ผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียน  
มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรโดยภาพรวม ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
 
               ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เฉลี่ย 5 ด้าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม              
ปีการศึกษา 2564                   

N = 440 

สมรรถนะ 
การประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 
1. การสื่อสาร 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. การคิด 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. การแก้ปัญหา 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. การใช้ทักษะชีวิต 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. การใช้เทคโนโลย ี 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

 รวม 5 สมรรถนะ 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่  1  มีนาคม 2565 
           
             จากตาราง ผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียน     
มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรโดยภาพรวม ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564      
 
              ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
เฉลี่ย 5 ด้าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม              
ปีการศึกษา 2564                   
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N = 436 

สมรรถนะ 
การประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 
1. การสื่อสาร 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. การคิด 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. การแก้ปัญหา 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. การใช้ทักษะชีวิต 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. การใช้เทคโนโลย ี 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

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

                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่  1  มีนาคม 2565 
           
             จากตาราง ผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้เรียน     
มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรโดยภาพรวม ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
 
           ตารางที่ 5  แสดงผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
เฉลี่ย 5 ด้าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม              
ปีการศึกษา 2564                  

N = 443 

สมรรถนะ 
การประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 
1. การสื่อสาร 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. การคิด 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. การแก้ปัญหา 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. การใช้ทักษะชีวิต 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. การใช้เทคโนโลย ี 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

 รวม 5 สมรรถนะ 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่  1  มีนาคม 2565 
           
             จากตาราง ผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้เรียน     
มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรโดยภาพรวม ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564      
 
           ตารางที่ 6  แสดงผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
เฉลี่ย 5 ด้าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม              
ปีการศึกษา 2564             
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N = 431 

สมรรถนะ 
การประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผ่านระดับดี ผลการ 

ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 
1. การสื่อสาร 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
2. การคิด 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
3. การแก้ปญัหา 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
4. การใช้ทักษะชีวิต 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
5. การใช้เทคโนโลย ี 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

 รวม 5 สมรรถนะ 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่  20  มีนาคม 2564 
           
             จากตาราง ผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียน     
มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรโดยภาพรวม ร้อยละ 100.00 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564       
 
             ตารางที่ 7  แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.00 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564                             

    N = 2,440 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ผ่านระดับดี ผลการ 
ดีเย่ียม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ ร้อยละ ประเมิน 

ป.1 336 336 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

ป.2 354 354 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

ป.3 440 440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

ป.4 436 436 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

ป.5 443 443 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

ป.6 431 431 100 - - - - - - 100 บรรลุ 

รวม 2,440 2,440 100 - - - - - - 100 บรรลุ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

  
           จากตาราง ผลการประเมินผลสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6        
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรโดยภาพรวม ร้อยละ 100.00 ซึ่ง
บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2564 
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91.76 92.12
93.42 92.89 92.55 92.5392.66

91.96 91.87 91.5 91.33

94.01

100 100 100 100 100 100

ชั    ป. ชั    ป. ชั    ป. ชั    ป. ชั    ป. ชั    ป. 

ปี    ปี    ปี    

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด ้าน เฉล่ียต ั้งแต ่ระด ับด ีข้ึนไป
 ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   6 ปีการศ ึกษา 2562 - 2564

             ตารางที่ 8  แสดงการเปรียบเทียบผลการการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 
ด้าน เฉลี่ยตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป ปีการศึกษา 2562 – 2564 โดยเทียบเป็นร้อยละ 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน เฉลี่ยตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ประถมศึกษาปีที ่1 91.76 92.66 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 92.12 91.96 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 93.42 91.87 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 92.89 91.50 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 92.55 91.33 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 92.53 94.01 100.00 

เฉลี่ยร้อยละ 92.54 92.19 100.00 
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5. สรุปผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
      
  เกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งประเมินจาก 

1. เวลาเรียน  80 %     
2. กิจกรรม    60 % 

      กิจกรรม  เกณฑ์การประเมิน  2  ระดับ  คือ  
1.  “ผ่าน” 
2. “ไม่ผ่าน” 
 

            ตารางแสดงประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ                  
แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 

    N = 2,440 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลกูเสือ กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 
เฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ป.1 336 100 - 100 - 100 - 100 - 100 
ป.2 354 100 - 100 - 100 - 100 - 100 
ป.3 440 100 - 100 - 100 - 100 - 100 
ป.4 436 100 - 100 - 100 - 100 - 100 
ป.5 443 100 - 100 - 100 - 100 - 100 
ป.6 431 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

รวม 2,440 100 - 100 - 100 - 100 - 100 
 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 

 

              จากตาราง พบว่า ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 
ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ ชมรม  และ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยภาพรวม  และจ าแนก   
แต่ละระดับชั้น มีผลการประเมินผ่านทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
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6.   งาน/ชิ้นงาน/รางวัลของผู้เรียน 
    ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้าน
ดนตรี และด้านกิจกรรมอ่ืนๆ  อย่างหลากหลายทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถสรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
 

 

ชื่อรางวัล 
 

ประเภทรางวัล 
 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

หมายเหตุ 

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

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย  

การแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ Thailand 
International Mathematical Olympiad                    
Final Round 2021 

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย  

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาต ิรายการ  
Singapore & Asian School Math 
Olympiad 2021 

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศสิงคโปร์  

การแข่งขันคณิตศาสตร ์
รายการ Kangaroo Math Thailand 2021 

เหรียญทอง 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย  

การแข่งขันคณิตศาสตร์  รายการ  Hong 
Kong International Mathematical 
Olympiad Heat Round 2021 Thailand 

เหรียญเงิน 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศฮ่องกง  

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

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 
 

 

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

เหรียญทองแดง 
 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 
 
 

 

การแข่งขันรายการวิทยาศาสตร์ Asian 
Science and Mathematics Olympiad 
for Primary Schools 2021 

-ประเภททีมชนะเลิศ 
-ประเภทเดี่ยว 
เหรียญเงิน และ 
เหรียญทองแดง 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันรายการคณติศาสตร์ Asian 
Science and Mathematics Olympiad 
for Primary Schools 2021 

-ประเภททีมชนะเลิศ 
- และอันดับที่ 3 

-ประเภทเดี่ยว 
- เหรียญเงิน   

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล 
 

ประเภทรางวัล 
 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

หมายเหตุ 

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

-TALENT SHOW YOUTH UNDER 12 

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

Gold award  
รุ่นอายุ 11-12 ปี 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ  ปี 2022  
ณ พิพิธภัณฑล์ูฟวร์ ณ กรุงปารสี ฝรั่งเศส 
ออนไลน ์

-  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ นักเรียน
เข้ารับรางวลัเด็กและเยาวชนดีเดน่-เด็กและ
เยาวชนน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศ ประจ าปี 
2565  

โล่รางวลั เด็กและ
เยาวชนดีเด่น 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

รองชนะเลิศอันดับ 2 
โล่รางวลั  
เหรียญรางวัล 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันการประกวดบรรเลงบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์ “อัครศิลปิน” ครั้งท่ี 2 ระดับ
มัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณุ  

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ถ้วยเกียรตยิศสมาคม
เมโลเดียน 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

ชนะเลิศ  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขัน โครงการห้องเรยีนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy 
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศกึษา 
เครื่องดนตรีประเภท- Saxophone  

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขัน โครงการห้องเรยีนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy 
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศกึษา 
เครื่องดนตรีประเภท- Clarinet  

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล 
 

ประเภทรางวัล 
 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

หมายเหตุ 

การแข่งขัน โครงการห้องเรยีนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy 
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศกึษา 
เครื่องดนตรีประเภท- Trombone  

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขัน โครงการห้องเรยีนดนตรี
โรงเรียนหอวัง Horwang Music Academy 
: MUSIC PRE-TEST รุ่นประถมศกึษา 
เครื่องดนตรีประเภท- Trumpet  

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

แข่งขัน "ทรูวิช่ันส์-โตโยต้า จูเนยีรโ์กคาร์
ทแอดวานซ์เทรนนิ่ง 2021" กลุ่มอายุ 8-11
ปี  

รางวัลอันดับที่ 3  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

การแข่งขันอ่านเร็วและทายค าศัพท์ Schola 
Fastest Reader 2022  

ชนะเลิศ
ประกาศนียบตัรและ
เงินรางวัลจ านวน 100 
USD 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

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

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

เหรียญทองแดง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

เหรียญทอง  
เหรียญทองแดง 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
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ชื่อรางวัล 
 

ประเภทรางวัล 
 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

หมายเหตุ 

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

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

เหรียญทอง  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

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

เหรียญเงิน  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

ประเทศไทย 
 

 

 

 7.   ผู้เรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ 
          ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ด าเนินการจัดมอบรางวัลให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งเรียกว่า 
“ใบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ” โดยด าเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนเพ่ือ
รับใบเกียรติบัตร ดังนี้ 
 1. ใบเกียรติบัตรรายวิชา (Certificate of  Merit  for Outstanding Academic in  ………….. )      
               คัดเลือกผู้เรียนที่มีผลประเมินแต่ละปีการศึกษาคะแนนรวมรายวิชาสูงที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของแต่ละ
ห้องเรียน ซึ่งแต่ละห้องเรียนจะได้รับใบเกียรติบัตรรายวิชา จ านวน 14 รายวิชา ดังนี้ 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 1     
3.วิทยาศาสตร์ 1 4.สังคมศึกษา ฯ 5.ประวัติศาสตร์ 6.สุขศึกษาและพลศึกษา 7.ศิลปะ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
9.ภาษาอังกฤษ 10.คณิตศาสตร์ 2 11.วิทยาศาสตร์ 2 12.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 13. ภาษาจีน  14. STEM  
Education 
 2. ใบเกียรติบัตรคะแนนรวม (Certificate of Merit for Outstanding  Academic  Achievement) 
     คัดเลือกผู้เรียนที่มีผลการประเมินแต่ละปีการศึกษาคะแนนรวมทุกรายวิชาสูงสุด เป็นจ านวนร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละระดับชั้น เช่น ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 500 คน จะมีจ านวนผู้เรียนที่ได้รับ
ใบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทคะแนนรวม จ านวน 25 คน โดยน าคะแนนผู้เรียนมาเรียง ล าดับจาก
มากไปหาน้อย ถ้าคนล าดับที่ 26 เป็นต้นไป มีคะแนนรวมเท่ากับคนที่ 25  ก็จะได้รับรางวัลคะแนนรวมทั้งหมด 
 3.  ใบเกียรตินิยม (Diploma for Outstanding Academic Achievement) 
 คัดเลือกผู้เรียนที่มีผลการประเมินแต่ละปีการศึกษา ที่ได้รับใบเกียรติบัตรประเภทคะแนนรวม ติดต่อกันเป็น
เวลา 3 ปี  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
           ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  หลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
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                                                                                                                                          N = 1,875 

      ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รางวัลแต่ละประเภท 
รายวิชา คะแนนรวม Diploma 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ป. 1 255 69 27.06 18 7.06   
ป. 2 259 91 55.14 13 5.02   
ป. 3 335 98 29.25 17 5.07   
ป. 4 337 80 23.74 17 5.04   
ป. 5 354 59 16.67 18 5.08   
ป. 6 335 56 16.72 17 5.07 5 1.49 
รวม 1,875 453 24.16 100 5.33 5 1.49 

 
             ตารางที่ 2  แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2564  

        N = 509     

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รางวัลแต่ละประเภท 

รายวิชา คะแนนรวม Diploma 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
EP 1 64 23 33.33 4 5.80   

EP 2 76 25 27.47 4 4.40   

EP 3 85 24 24.49 5 5.10   

EP 4 99 26 32.50 5 6.25   

EP 5 89 22 37.29 5 8.47   

EP 6 96 25 44.64 5 8.93 - - 

รวม 509 145 32.01 28 6.18 - - 

 
             ตารางที่ 3  แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ระดั บชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 หลักสูตร Chinese - English Program  ปีการศึกษา 2564   
                                                                                                                                      N=56   

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รางวัลแต่ละประเภท 

รายวิชา คะแนนรวม Diploma 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

CEP 1 17 7 41.18 1 5.88   

CEP 2 19 7 36.84 1 5.26   

CEP 3 20 7 35.00 1 5.00   

รวม 56 21 37.50 3 5.36   
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              ตารางที่ 4  แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  ปีการศึกษา  2564 
                                                                                                                                          N = 2,440 

      ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รางวัลแต่ละประเภท 

รายวิชา คะแนนรวม Diploma 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ป. 1 336 99 29.46 23 6.85   
ป. 2 354 123 34.75 18 5.08   
ป. 3 440 129 29.32 23 5.23   
ป. 4 436 127 29.13 22 5.05   
ป. 5 443 81 18.28 23 5.19   
ป. 6 431 81 18.79 22 5.10 5 1.16 
รวม 2,440 598 24.51 131 5.37 5 0.20 

  

            ตารางแสดงรายชื่อผู้เรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ (Certificate) ประจ า         
ปีการศึกษา 2564 ประเภท ใบเกียรตินิยม (Diploma for Outstanding Academic Achievement ) 
 
ผู้เรียนหลักสูตรสถานศึกษา 

   

ชื่อ – สกุล 
ปีการศึกษา / ระดับชั้น 

ล าดับ ชั้น/ห้อง เลข 2562 2563 2564 
  ประจ าตัว ป.4 ป.5 ป.6 

1 ป.6/7 54877 เด็กชาย ปิติ         ธรรมโกวิท    95.89 95.16 98.76 
2 ป.6/8 54829 เด็กชาย ณฏัฐ์ธนิน           เรียนปิงวัง 95.28 95.10 98.36 
3 ป.6/1 54868 เด็กชาย ธีร์ธวัช วัชรสินธพชัย 93.10 94.40 98.16 
4 ป.6/6 54885 เด็กชาย ภรณัย ู เมตตานันท 93.14 93.10 97.46 
5 ป.6/5 54909 เด็กชาย ธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ ์ 94.85 93.36 97.20 

 
 

8.  น ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
        ด าเนินการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กับผู้เรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนละ       
1 ครั้ง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปประเมินภาวะการณ์เจริญเติบโต ซึ่งการชั่งน้ าหนักและการวัดส่วนสูง ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ 
(ICSPET) กรมพลศึกษา และน าข้อมูลที่ได้จากการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น มาประเมินภาวะการการเจริญเติบโตต่อไป ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
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ตารางสรุปแสดงการประเมินผล น้ าหนัก   
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564   ระดับชั้น ป.1- ป.6  (รวมท้ังโรงเรียน) 

เกณฑ์ประเมิน น้อยกว่าเกณฑ ์ ค่อนข้างน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก มากเกินเกณฑ ์ รวม 
จ านวน 32 91 1682 235 400 2,440 
ร้อยละ 1.31 3.73 68.93 9.63 16.39 100 

 

 

ตารางสรุปแสดงการประเมินผล ส่วนสูง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564   ระดับชั้น ป.1- ป.6  (รวมท้ังโรงเรียน) 

เกณฑ์ประเมิน เต้ีย ค่อนข้างเต้ีย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง รวม 
จ านวน 38 81 1958 185 178 2,440 
ร้อยละ 1.56 3.32 80.25 7.58 7.30 100 
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ตารางสรุปการประเมินผล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564   ระดับชั้น ป.1- ป.6  (รวมท้ังโรงเรียน) 

เกณฑ์ประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก รวม 
จ านวน 170 1882 371 17 0 2,440 
ร้อยละ 6.57 77.13 15.20 0.70 0.00 100 

 

 

ตารางสรุปการประเมินผล ภาวะการณ์เจริญเติบโต  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564  ระดับชั้น ป.1- ป.6  (รวมท้ังโรงเรียน) 

เกณฑ์ประเมิน ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน เร่ิมอ้วน เร่ิมอ้วน รวม 
จ านวน 40 86 1,820 210 284 2,440 
ร้อยละ 1.64 3.52 74.59 8.61 11.64 100 
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ตารางสรุปแสดงการประเมินผล น้ าหนัก   
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564   ระดับชั้น ป.1- ป.6  (รวมท้ังโรงเรียน) 

เกณฑ์ประเมิน น้อยกว่าเกณฑ ์ ค่อนข้างน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก มากเกินเกณฑ ์ รวม 
จ านวน 10 33 1,773 224 400 2,440 
ร้อยละ 0.61 1.35 72.66 9.18 16.39 100 

 

 

ตารางสรุปแสดงการประเมินผล ส่วนสูง   
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564   ระดับชั้น ป.1- ป.6  (รวมท้ังโรงเรียน) 

เกณฑ์ประเมิน เต้ีย ค่อนข้างเต้ีย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง รวม 
จ านวน 16 46 1,963 221 194 2,440 
ร้อยละ 0.66 1.89 80.45 9.06 7.95 100 
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            ดังนั้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 2,440 มีผล
ภาวะการณ์เจริญเติบโตของผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้เรียนอยู่ใน
เกณฑ์สมส่วน คิดเป็นร้อยละ 76.56 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ 
(ICSPET) กรมพลศึกษา มาประเมินภาวะการการเจริญเติบโต พบว่า ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์การทดสอบระดับดีขึ้นไป       
คิดเป็นร้อยละ 86.40 ดังนั้น ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยคิดเป็น     
ร้อยละ 81.48 

ตารางสรุปการประเมินผล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564  ระดับชั้น ป.1- ป.6  (รวมท้ังโรงเรียน) 

เกณฑ์ประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก รวม 
จ านวน 209 1,899 324 8 0 2,440 
ร้อยละ 8.57 77.83 13.27 0.33 0.00 100 

 

 
 

ตารางสรุปการประเมินผล ภาวะการณ์เจริญเติบโต  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564   ระดับชั้น ป.1- ป.6  (รวมท้ังโรงเรียน) 

เกณฑ์ประเมิน ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน อ้วน เร่ิมอ้วน รวม 
จ านวน 18 40 1,868 222 292 2,440 
ร้อยละ 0.73 1.64 76.56 9.10 11.97 100 

 

 



 

 

45    สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

School Information System 2021 
 

ส่วนที่ 3 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จะรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรและการเรียนการสอน    
 2. การวัดและประเมินผลการเรียน   
 3. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน    
 4. ผลการนิเทศการเรียนการสอน 
 5. ประเภท/จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน    
 6. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

1.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     
 

การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่ การปฏิบัติ ในกาพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยยึกหลักว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองที่เน้นทั้งความรู้และคุณธรรม 

 
1.1  สภาพการจัดแผนการเรียน / ชั้นเรียน 

 

              จ านวนชั้นเรียน  ท าการเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 หลักสูตรปกติ  มีห้องเรียน 46 
ห้อง หลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีห้องเรียน 26 ห้อง รวมทั้งหมด 
72 ห้องเรียน 

• จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เปิดสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่           
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิชา ภาษาไทย  
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ 1 และ คณิตศาสตร์ 2 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ 1 และ คณิตศาสตร์ 2     
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา สังคมศึกษาฯ  วิชาประวัติศาสตร์ และ 

วิชาหน้าที่พลเมือง    
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชา การงานอาชีพ  วิชาคอมพิวเตอร์  และวิชา 

STEM Education  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  วิชา ศิลปะ  และ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชา สุขศึกษา และวิชาพลศึกษา 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน)   
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    1.2 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา  2564   
 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ปีการศึกษา  2564 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1.รายวิชาพ้ืนฐาน 
1.1  ภาษาไทย 

 
200 

 
200 

 
200 

 
160 

 
160 

 
160 

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

120 120 120 160 160 160 

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

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

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

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

3.2 กิจกรรมนักเรยีน 
      3.2.1 ลูกเสือ 
      3.2.2 ชมรม 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
      สาธารณประโยชน ์

20 20 20 40 40 40 

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

                                                                                                 ปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ  18/5/2564 

 
 



 

 

47    สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

School Information System 2021 
 

2.  การวัดและประเมินผลการเรียน     
     2.1  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  
             โรงเรียนได้ก าหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยแบ่งการวัดผลและ
ประเมินผลออกเป็น 4  ด้าน  ดังนี้ 
         1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         2. ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
         3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         4. ด้านกิจการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

2.2   การตัดสินผลการเรียน  
           
            โรงเรียนก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
        1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
        2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
        3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
        4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
    2.3   โครงสร้างสัดส่วนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  
            รายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินระหว่างภาค (%) ประเมินหลังเรียน (%) 
1.  ภาษาไทย 60 40 
2.  คณิตศาสตร์  1 50 50 
3.  วิทยาศาสตร์  1 50 50 
4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50 50 
5.  ประวัติศาสตร์ 50 50 
6.  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 20 
7.  ศิลปะ 80 20 
8.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 20 
9.  ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 60 40 
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         รายวิชาเพิ่มเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินระหว่างภาค (%) ประเมินหลังเรียน (%) 

1.  คณิตศาสตร์  2 60 40 
2.  วิทยาศาสตร์  2 60 40 
3.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 70 30 
4.  ภาษาจีน 80 20 
5.  STEM Education 80 20 
6.  Computer 80 20 

 
 
3.  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน     
  
      การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ
ตามเป้าหมายหลักสูตร เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยยึดหลัก
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองที่เน้นทั้งความรู้และคุณธรรม รูปแบบการจัดกระบวนการเรียน
การสอนเป็นการออกแบบของครูผู้สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเลือกใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
พอสรุปได้ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบการสอนที่ใช้ 
ภาษาไทย แบบออนไลน์ แบบซิปปาโมเดล แบบบรรยาย แบบแบ่งกลุ่มท างาน แบบอุปนัย   

แบบแฮร์บาร์ต   แบบศึกษาด้วยตนเอง แบบอภิปราย แบบครูพ่ีเลี้ยง  แบบร่วมมือ 
แบบประสาทสัมผัส แบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ  แบบใช้โสตทัศนวัสดุ 

คณิตศาสตร์ แบบ bar Model แบบบรรยาย แบบ Cognitively Guided Instruction (CGI)   
แบบกระบวนการทางคณิตศาสตร์  (การแก้ปัญหา)   แบบสาธิต  แบบร่วมมือ  แบบ
กระบวนการกลุ่ม แบบอภิปราย 

วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  แบบออนไลน์ แบบทดลอง แบบ ACP STEP แบบมีส่วน
ร่วม   แบบสาธิต  แบบการทดลอง  แบบอภิปราย   แบบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แบบกระบวนการกลุ่ม  แบบร่วมมือเทคนิคเล่าเรื่องรอบวง 

สังคมศึกษาฯ แบบกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  แบบร่วมมือ  แบบซิบปาโมเดล  แบบผัง
มโนทัศน์   แบบสืบเสาะหาความรู้  แบบสิบสวนสอบสวน แบบบรรยาย 
แบบ ACP STEP  แบบออนไลน์ 

ประวัติศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แบบออนไลน์ แบบผังมโนทัศน์  แบบสืบสวนสอบสวน 
แบบแบ่งกลุ่มกิจกรรม  แบบบรรยาย แบบ Active Learning แบบ ACP STEP แบบ
ร่วมมือเทคนิคเล่าเรื่องรอบวง แบบบูรณาการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ รูปแบบการสอนที่ใช้ 
สุขศึกษา ฯ แบบสาธิต แบบออนไลน์   แบบบรรยาย  แบบครูพี่เลี้ยง  แบบใช้ค าถาม   แบบ

อภิปราย  แบบ ACP STEP    แบบลงมือปฏิบัติ  
ศิลปะ แบบเน้นกระบวนการปฏิบัติ แบบออนไลน์    แบบบรรยาย    แบบสาธิต    แบบมี

ส่วนร่วม แบบ ACP STEP  การใช้เกม  แบบกระบวนการกลุ่ม แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
การงานอาชีพฯ แบบออนไลน์ แบบครูพ่ีเลี้ยง แบบสาธิต     แบบแบ่งกลุ่มระดมสมอง แบบร่วมมือ  

แบบบรรยาย แบบเน้นกระบวนการปฏิบัติ แบบ ACP STEP  แบบประสาทสัมผัส 
แบบพัฒนาทักษะ  แบบใช้โสตทัศนวัสดุ สืบเสาะหาความรู้  แบบวิจัย 

ภาษาอังกฤษ แบบ Participation แบบOnline แบบQuestion Method  แบบ3แบบ Lecture    
 แบบGuessing Game แบบHerbart’s a five-step teaching method     

ภาษาจีน แบบออนไลน์ แบบบรรยาย   แบบแฮร์บาร์ต    แบบใช้เกม   แบบ ครูพี่เลี้ยง   แบบ
สาธิต  แบบ 3P  แบบมีส่วนร่วม แบบปฏิบัติการ  แบบ ACP STEP        

 
4. ผลการนิเทศการเรียนการสอน 
  
           การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมการพัฒนาด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา การเยี่ยมชั้นเรียน
และกิจกรรมอ่ืน ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ สูงขึ้นโดยบุคลากรภายในโรงเรียนหรือบุคคลากรภายนอก
โรงเรียน  ดังนี้ 
 
     1) สารสนเทศผลการด าเนินงานนิเทศ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
      

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครู รวมระดับ 

5 - 3 
คิดเป็นร้อยละ *ระดับ 

คุณภาพ เต็ม 5 4 3 2 1 5 5 - 3* 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 23 1 22 - - - 23 4.35 100 ดีเยี่ยม 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15 15 - - - - 15 100 100 ดีเยี่ยม 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 2 12 1 - - 15 13.33 100 ดีเยี่ยม 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 1 10 - - - 11 9.09 100 ดีเยี่ยม 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 7 6 - - 1 - 6 85.71 85.71 ดีมาก 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 12 12 - - - - 12 100 100 ดีเยี่ยม 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 7 6 1 - - - 7 85.71 100 ดีเยี่ยม 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 23 23 - - - - 23 100 100 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินรวม 113 66 45 1 1 - 112 58.41 99.12 ดีเยี่ยม 
 หมายเหตุ รวมจ านวนระดับ 5 - 3 และคิดเป็นร้อยละ 
 ระดับคุณภาพ    90 - 100 = 5  ดีเย่ียม  75 - 89 = 4  ดีมาก   60 - 74 = 3  ดี   50 - 59 = 2  พอใช้   ต่ ากว่า 50 = 1 ปรับปรุง 
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       2) สารสนเทศครูตามมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (โรงเรียน) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครู  คิดเป็นร้อยละ *ระดับ 

คุณภาพ เต็ม 5 4 3 2 1 5-3 5 5 - 3* 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 23 - 23 - - - 23 0 100 ดีเยี่ยม 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15 8 7 - - - 15 53.33 100 ดีเยี่ยม 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 9 5 1 - - 15 60 100 ดีเยี่ยม 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ  
   วัฒนธรรม 

11 11 - - - - 11 100 100 ดีเยี่ยม 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 7 7 - - - - 7 100 100 ดีเยี่ยม 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 12 7 5 - - - 12 58.33 100 ดีเยี่ยม 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 7 4 1 2 - - 7 57.14 100 ดีเยี่ยม 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 23 17 6 - - - 23 73.91 100 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินรวม 111 23 78 10 0 0 111 20.72 100 ดีเยี่ยม 
   * หมายเหตุ รวมจ านวนระดับ 5 - 3 และคิดเป็นร้อยละ 
      ระดับคุณภาพ    90 - 100 = 5  ดีเย่ียม  75 - 89 = 4  ดีมาก   60 - 74 = 3  ดี   50 - 59 = 2  พอใช้   ต่ ากว่า 50 = 1 ปรับปรุง 
 
          3) สารสนเทศครูตามมาตรฐานที่ 7 แยกตัวบ่งชี้ (รวมทกุกลุ่มสาระฯ) 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนครู  คิดเป็นร้อยละ *ระดับ 

คุณภาพ เต็ม 5 4 3 2 1 5-3 5 5 - 3* 
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  

113 90 23 - - - 113 79.65 100 ดีเย่ียม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน  

113 57 19 31 5 1 107 50.44 94.69 ดีเย่ียม 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา 

113 56 44 10 3 - 110 49.56 97.35 ดีเย่ียม 

7.4 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

113 39 56 17 1 - 112 34.51 99.16 ดีเย่ียม 

7.5ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

113 85 28 - - - 113 75.22 100 ดีเย่ียม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ ชีวติด้วยความเสมอ
ภาค 

113 74 32 7 - - 113 65.49 100 ดีเย่ียม 

7.7 ครูมีการศึกษา วจิัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการสอน 

113 18 79 11 2 3 108 15.93 95.58 ดีเย่ียม 

เฉลี่ย/ผลการประเมิน        52.97 98.11 ดีเย่ียม 
   * หมายเหตุ รวมจ านวนระดับ 5 - 3 และคิดเป็นร้อยละ 
     ระดับคุณภาพ    90 - 100 = 5  ดีเย่ียม  75 - 89 = 4  ดีมาก   60 - 74 = 3  ดี   50 - 59 = 2  พอใช้   ต่ ากว่า 50 = 1 ปรับปรุง 
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        4) สารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครู คิดเป็นร้อยละ *ระดับ 

คุณภาพ เต็ม 5 4 3 2 1 5 - 3 5 5 - 3* 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 23 6 14 3 - - 23 26.09 100 ดีเยี่ยม 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15 6 8 1 - - 15 40 100 ดีเยี่ยม 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 5 7 3 - - 15 33.33 100 ดีเยี่ยม 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

11 5 6 - - - 11 45.45 100 ดีเยี่ยม 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 7 4 3 - - - 7 57.14 100 ดีเยี่ยม 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 12 5 6 1 - - 12 41.67 100 ดีเยี่ยม 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 7 2 3 2 - - 7 28.57 100 ดีเยี่ยม 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 23 7 14 2 - - 23 30.43 100 ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินรวม 113 40 61 12 - - 113 35.40 100 ดีเยี่ยม 
   * หมายเหตุ รวมจ านวนระดับ 5 - 3 และคิดเป็นร้อยละ 
     ระดับคุณภาพ    90 - 100 = 5  ดีเย่ียม  75 - 89 = 4  ดีมาก   60 - 74 = 3  ดี   50 - 59 = 2  พอใช้   ต่ ากว่า 50 = 1 ปรับปรุง 
 
 
5. ประเภท / จ านวนสื่อการเรียนการสอนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
          สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ 
กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนน ามาใช้พอ
สรุปได้ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ประเภทของสื่อ 
สื่อประเภทวัสดุ/อุปกรณ์/ของจริง สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ 

ภาษาไทย หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน  
เกม หนังสือพิมพ์ นิทาน 

-วิดีทัศน์จาก Internet 
-Power point 
-you tube 

คณิตศาสตร์ เอกสารประกอบการเรียน เครื่องชั่ง   
เครื่องตวง ไม้เมตร ตลับเมตร ไม้บรรทัด   
บัตรตัวเลข บัตรภาพ เกม ดินน้ ามัน   
ตารางร้อย ผลไม้จริง ผักต่างๆ ของจริง 
และของจ าลอง ลูกคิด หลักเลข 

-วิดีทัศน์จาก Internet 
-Power point 
-you tube 
-สื่อ CAI ของสพฐ 
-ipad 
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 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ประเภทของสื่อ 
สื่อประเภทวัสดุ/อุปกรณ์/ของจริง สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการเรียน สื่อของจริง 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อุปกรณ์ทดลอง 

 

วิดีทัศน์จาก Internet 
-Power point 
-you tube 
-ipad 
-app Kahoot 
-app   iTunes 
-Web side 

สังคมศึกษาฯ แผนผังความคิด เอกสารประกอบการเรียน 
รูปภาพ นิทาน 

วิดีทัศน์จาก Internet 
-Power point 
-you tube 

สุขศึกษาฯ เพลง อุปกรณ์ กีฬา เครื่องชั่งน้ าหนัก ที่วัด
ส่วนสูง หนังสือแบบเรียน 

วิดีทัศน์จาก Internet 
-Power point 
-you tube 

ศิลปะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ เครื่องดนตรี   วิดีทัศน์จาก Internet 
-Power point 
-you tube 

การงานอาชีพฯ อุปกรณ์เกษตร อุปกรณ์อาหาร บัตรภาพ  
แบบเรียน 

วิดีทัศน์จาก Internet 
-Power point 
-you tube 

คอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการเรียน บัตรภาพ  
ของจริง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

วิดีทัศน์จาก Internet 
-Power point 
-you tube 
-software 

ภาษาอังกฤษ -Textbook 
-Sheet 
-Picture 
-Vocabularies Words 

วิดีทัศน์จาก Internet 
-Power point 
-you tube 
-ipad 

ภาษาจีน บัตรภาพ บัตรค าศัพท์ เอกสารประกอบการ
เรียน บัตรสัทอักษร (พินอิน) 

-CD บทเรียน 
-Power point 
-วิดีทัศน์จาก Internet 
-you tube 
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6.    การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      6.1  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

                การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้ผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้      
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
เกิดทักษะการท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก และให้ตรงกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเป้าหมายของโรงเรียน จึงได้จัดชมรมในทุกระดับชั้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

           -   กิจกรรมแนะแนว 

           -   กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ และชมรม) 
        -   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 จึงได้
ท าการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564 โดยการเรียนออนไลน์จนถึงเดือนสิงหาคม จากนั้น ได้ท าการเรียนการสอนแบบ 
hybrid  ซึ่งเปิดการเรียนทั้งแบบ online และ onsite นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความสมัครใจ ท าให้มีการปรับเวลา
และกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

       1.  กิจกรรมแนะแนว งดจัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมง Homeroom  
       2.  กิจกรรมลูกเสือ จัดให้เรียนเดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดให้เรียนในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ภาคเรียนที่ 1   
            เริ่มเรียนเดือนกันยายน ภาคเรียนที่ 2 เริ่มเรียนเดือนพฤศจิกายน 
      3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) จัดการเรียนการสอนชมรม โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ดูแลชมรมในแต่ละ 
          หอ้งในระดับชั้น ป.1-6 
       4.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ยกเลิกการท ากิจกรรมส่งในปีการศึกษา 2564  

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) 
ปีการศึกษา 2564 ได้จัดชมรมตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้จัดให้มีชั่วโมงชมรมในคาบเรียน โดยครูประจ าชั้น

เป็นผู้ดูแลชมรมในแต่ละห้อง เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทางหัวหน้าฝ่ายวิชาการได้ก าหนดให้ชั่วโมงชมรม เป็น
ชั่วโมงส าหรับติดตามงานเก็บคะแนน งานการบ้าน และท ากิจกรรมต่าง ๆ แล้วแต่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนด ไม่มีการ
จัดการออนไลน์ในชั่วโมงนี้    
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ตารางแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับ ชื่อชมรม Club Name จ านวน
นักเรียน 

ครูผู้สอน สถาน
ที่เรียน 

1 ACP SPIRIT11 ACP SPIRIT11 42 มิสอาระยา 1/1 
2 ACP SPIRIT12 ACP SPIRIT12 42 มิสกฤษณา 1/2 
3 ACP SPIRIT13 ACP SPIRIT13 42 มิสวรรณเพ็ญ 1/3 
4 ACP SPIRIT14 ACP SPIRIT14 42 มิสฉัตรดาว 1/4 
5 ACP SPIRIT15 ACP SPIRIT15 42 มิสกรรณิกา 1/5 
6 ACP SPIRIT16 ACP SPIRIT16 43 มิสวไลนารถ 1/6 
7 Global Perspectives 11 Global Perspectives 11 16 Miss Cherise Kirsten Ep1/1 
8 Global Perspectives 12 Global Perspectives 12 16 Miss Chantalle Becker Ep1/2 
9 Global Perspectives 13 Global Perspectives 13 16 Miss Chanel Carstens Ep1/3 
10 Global Perspectives 14 Global Perspectives 14 17 Miss Wendy Walker Ep1/4 
11 Global Perspectives 16 Global Perspectives 16 20 Mrs Zang Xi CEP1/1 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ล าดับ ชื่อชมรม Club Name จ านวน
นักเรียน 

ครูผู้สอน สถาน
ที่เรียน 

1 ACP SPIRIT21 ACP SPIRIT21 43 มิสสุนิสา   2/1 
2 ACP SPIRIT22 ACP SPIRIT22 43 มิสนิสารัตน์ 2/2 
3 ACP SPIRIT23 ACP SPIRIT23 43 ม.สุชาติ 2/3 
4 ACP SPIRIT24 ACP SPIRIT24 44 มิสสุกัญญา ศุข 2/4 
5 ACP SPIRIT25 ACP SPIRIT25 43 มิสปิยนุช 2/5 
6 ACP SPIRIT26 ACP SPIRIT26 42 มิสวชิรา 2/6 
7 Global Perspectives 21 Global Perspectives 21 26 Mr.Benjamin Luke Walker Ep2/1 
8 Global Perspectives 22 Global Perspectives 22 26 Ms.Alice Higgs Slowinski Ep2/2 
9 Global Perspectives 23 Global Perspectives 23 26 Mr.Lyzanne Ven Rooyen Ep2/3 
10 Global Perspectives 26 Global Perspectives 26 20 Mrs Zang Xi CEP2/1 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ล าดับ ชื่อชมรม Club Name จ านวน
นักเรียน 

ครูผู้สอน สถาน
ที่เรียน 

1 ACP SPIRIT31 ACP SPIRIT31 43 ม.นที 3/1 
2 ACP SPIRIT32 ACP SPIRIT32 43 มิสนิภา 3/2 
3 ACP SPIRIT33 ACP SPIRIT33 42 ม.ชัชวาลย ์ 3/3 
4 ACP SPIRIT34 ACP SPIRIT34 42 มิสธิติยา 3/4 
5 ACP SPIRIT35 ACP SPIRIT35 42 มิสอภิฤดี 3/5 
6 ACP SPIRIT36 ACP SPIRIT36 42 ม.เทพพิทักษ์ 3/6 
7 ACP SPIRIT37 ACP SPIRIT37 42 มิสอญัชลี 3/7 
8 ACP SPIRIT38 ACP SPIRIT38 42 ม.แสงประทีป 3/8 
9 Global Perspectives 31 Global Perspectives 31 21 Mr.Simon McLindon Ep3/1 
10 Global Perspectives 32 Global Perspectives 32 21 Miss Sarah Southey Ep3/2 

11 Global Perspectives 33 Global Perspectives 33 22 Miss Melanie Van Zyl Ep3/3 

12 Global Perspectives 34 Global Perspectives 34 22 Mr.Kylen Mechacel Ep3/4 
13 Global Perspectives 36 Global Perspectives 36 21 Mr.Binbin Tian CEP3/1 

 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับ ชื่อชมรม Club Name จ านวน
นักเรียน 

ครูผู้สอน สถาน
ที่เรียน 

1 ACP SPIRIT41 ACP SPIRIT41 43 มิสบังอร ป.4/1 
2 ACP SPIRIT42 ACP SPIRIT42 43 มิสบุปผา ป.4/2 

3 ACP SPIRIT43 ACP SPIRIT43 42 มิสผกา ป.4/3 

4 ACP SPIRIT44 ACP SPIRIT44 43 มิสชลิดา ป.4/4 
5 ACP SPIRIT45 ACP SPIRIT45 43 ม.มีศักดิ ์ ป.4/5 

6 ACP SPIRIT46 ACP SPIRIT46 42 มิสพัชรินทร ์ ป.4/6 

7 ACP SPIRIT47 ACP SPIRIT47 42 มิสขนิษฐา สิน ป.4/7 
8 ACP SPIRIT48 ACP SPIRIT48 42 มิสรุจ ี ป.4/8 

9 Global Perspectives 41 Global Perspectives 41 47 Miss Amira Davis 
Ep4/1, 
Ep4/3 

10 Global Perspectives 42 Global Perspectives 42 45 Mr.Christopher Tingle 
Ep4/2, 
Ep4/4 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ล าดับ ชื่อชมรม Club Name จ านวน
นักเรียน 

ครูผู้สอน สถาน
ที่เรียน 

1 ACP SPIRIT51 ACP SPIRIT51 45 มิสนฤทัย ป.5/1 
2 ACP SPIRIT52 ACP SPIRIT52 45 ม.วิชัย ป.5/2 

3 ACP SPIRIT53 ACP SPIRIT53 45 มิสวราภรณ์ ทับทิม ป.5/3 

4 ACP SPIRIT54 ACP SPIRIT54 45 มิสพรพรรณ ป.5/4 
5 ACP SPIRIT55 ACP SPIRIT55 44 มิสจิตตพร ป.5/5 

6 ACP SPIRIT56 ACP SPIRIT56 44 มิสสุธาทิพ ป.5/6 
7 ACP SPIRIT57 ACP SPIRIT57 44 ม.วัฒนา ป.5/7 

8 ACP SPIRIT58 ACP SPIRIT58 44 ม.ก้องเกียรต ิ ป.5/8 

9 
Global Perspectives 51 Global Perspectives 51 43 Ms.Madelyn Backus 

Ep5/1, 
Ep5/2 

10 
Global Perspectives 53 Global Perspectives 53 44 Miss Jennifer Trinh Ep5/3, 

Ep5/4 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ล าดับ ชื่อชมรม Club Name จ านวน

นักเรียน 
ครูผู้สอน สถาน

ที่เรียน 
1 ACP SPIRIT61 ACP SPIRIT61 44 มิสสภุาวด ี ป.6/1 
2 ACP SPIRIT62 ACP SPIRIT62 44 มิสนัยนร์ัตน ์ ป.6/2 
3 ACP SPIRIT63 ACP SPIRIT63 43 มิสวิไลลักษณ ์ ป.6/3 
4 ACP SPIRIT64 ACP SPIRIT64 43 มิสวีรวรรณ ป.6/4 
5 ACP SPIRIT65 ACP SPIRIT65 43 มิสรุจ ี ป.6/5 

6 ACP SPIRIT66 ACP SPIRIT66 42 มิสสุทธิรัตน ์ ป.6/6 

7 ACP SPIRIT67 ACP SPIRIT67 42 ม.ชาญชัย ป.6/7 

8 ACP SPIRIT68 ACP SPIRIT68 42 มิสศุภกร ป.6/8 

9 Global Perspectives 61 Global Perspectives 61 25 Miss Michala Pulley Ep6/1, 
Ep6/4 

10 Global Perspectives 62 Global Perspectives 62 24 Mr.Justin Mossman Ep6/2, 
Ep6/3 

 

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
2. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 95.00 
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ส่วนที่  4 
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

 
         สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  ได้สรุปเแยกตามล าดับดังนี้ 
             1.  การจัดสรรงบประมาณ 

          2.  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้     
           3.  ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก   
           4.  ผลการพัฒนาบุคลากร 
           5.  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน     
 
1.  การจัดสรรงบประมาณ   
  
    1.1  ตารางแสดงจ านวนแผนงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ฝ่าย แผนงาน โครงการ 
1. ธุรการ-การเงิน 6 - 
2. บริหารทั่วไป 5 - 
3. ส านักผู้อ านวยการ 6 2 
4. วิชาการ 16 2 
5. กิจการนักเรียน 6 2 
6. โปรแกรมภาษาอังกฤษ 4 - 

รวม 43 6 
 
    1.2  งบประมาณ (รับ-จ่าย) ปีการศึกษา 2564 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ - งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง - 
เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 340,624,650.00 รวมรายจ่าย 340,624,650.00 
 
               ร้อยละของงบเงินเดือน ต่อ งบประมาณท่ีได้รับ ร้อยละ 22.28 
     ร้อยละของรายจ่าย ต่อ รายรับโดยเฉลี่ยของสถานศึกษา ร้อยละ 100 
 
 2.  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้   

 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้จัดสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียนให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียนเพื่อช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจและจูงใจให้นักเรียนมีความสุขกับ
การเรียน มีแหล่งการเรียนรู้ที่สร้างความสะดวกต่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงมากท่ีสุด 
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของผู้สอนและนักเรียนให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคม และ



 

 

58   สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

School Information System 2021 
 

สติปัญญาให้นักเรียน สร้างวินัยในตัวผู้เรียน ส่งเสริมการวางแผนงานร่วมกัน ทั้งครูและผู้เรียนภายในชั้นเรียน และ
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้จัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ แบ่งตามประเภท
และวิธีการ สรุปได้ดังนี้  

1. บรรยากาศทางวัตถุ 
ในห้องเรียนได้จัดโต๊ะครู โต๊ะผู้ เรียน ป้ายนิเทศ กระดานไวท์บอร์ด   จอโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย

โปรเจคเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์/สมาร์ทบอร์ด ชั้นวางอุปกรณ์ มุมหนังสือหลังห้อง ไว้ครบถ้วนทุกห้องเรียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

2. บรรยากาศทางสังคม  
ในห้องเรียนคุณครู และผู้เรียนได้สร้างบรรยากาศให้เป็นแบบประชาธิปไตยมากที่สุด มีการจัดกลุ่มท างาน 

กลุ่มเวรประจ าวัน การจัดหัวหน้าห้องเป็นรายภาคเรียนหรือรายเดือน การคัดเลือกผู้เรียนดีเด่น มีการจัดหัวหน้าแถว
เพ่ือติดตามงาน/การบ้าน การจัดหัวหน้ากลุ่มงานโดยประกอบด้วย หัวหน้า รองหัวหน้ากลุ่ม และการเลือกผู้น าเสนอ    
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะมีการซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสนอแนวคิดของตนเอง กรณีถ้าตอบผิด
จะมีผู้อาสาช่วยเพ่ือนตอบ และการให้ขวัญและก าลังใจระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน หรือระหว่างครูกับนักเรียน ตลอด     
คาบเรียน มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ข้อควรปฏิบัติหรือวัฒนธรรมไทยที่ดีให้กับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ   

3. บรรยากาศทางวิชาการ เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ครูควรน าสื่อมาใช้ในห้องเรียน 
ในห้องเรียนครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยโรงเรียนได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวก

ให้กับครูเพ่ือจัดหาสื่อการสอนมาใช้ในห้องเรียน เช่น จัดงบประมาณส าหรับการจัดซื้อสื่อการสอน จัดซื้อ application 
ส าหรับการจัดท าสื่อ iPad จัดหาคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน เพื่อให้ครูใช้ค้นหาสื่อออนไลน์ สื่อจาก YouTube จัดสถานที่
ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้อง STEM Education ห้องสมุด   
ห้องภาษาจีน ห้องศิลปะ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องดุริยางค์ ห้องเปียโน ศูนย์ DLC และสระว่ายน้ าขนาด
มาตรฐาน ท าให้ผู้เรียนได้ลงมือได้จริง นอกจากนั้นในบริเวณโรงเรียนได้จัดกิจกรรมคิดยามเช้า และกิจกรรมส่งเสริม  
การอ่านในช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนเป็นระยะๆ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โรงเรียนได้จัดบรรยากาศทางวิชาการได้ครบถ้วน  

 
3.  ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก    
     3.1  ข้อมูลอาคารและจ านวนห้องเรียน 

ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  มีอาคารเรียน อาคารประกอบ พร้อมทั้งทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
กระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดบรรยากาศของการศึกษาที่เหมาะสม ดังนี้ 

1. เนื้อที่ / อาคารสถานที่ของโรงเรียน (Area& Buildings) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีเนื้อที่ 
ทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน  

2. จ านวนอาคารเรียน (Number of Buildings) 6 หลัง ได้แก ่
- ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์  (Martin De Tours Building) 
- ตึกเซนต์หลุยส์ มารีย์  (Saint Louis Marie Building) 
- ตึกไมเก้ิล  (Michael Building) 
- ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา (The Blessed Virgin Mary Building)     
- ตึกหิรัญสมโภช (Silver Jubilee Building) 
- ตึกอัสสัมชัญ 2000 (Assumption 2000 Building)   
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3. จ านวนห้องประกอบ ปีการศึกษา 2564 
- ห้องประกอบการ มี  22  ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการ มี 35  ห้อง 

4. จ านวนห้องเรียน 
ตารางแสดงจ านวนห้องเรียน แยกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

 
ระดับชั้น 

จ านวนห้องเรียน 
(หลักสูตร

สถานศึกษา) 

จ านวนห้องเรียน 
(หลักสูตร EP) 

จ านวนห้องเรียน 
(หลักสูตร CEP) 

รวม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 1 11 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 1 10 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 1 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 4 - 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8 4 - 12 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 - 12 

รวม 44 23 3 70 
 

5. ตึกเซนต์หลุยส์ มารี    
5.1 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  6  ห้อง 
5.2 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  8  ห้อง 
5.3 ห้องศูนย์ DLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 ห้อง 
5.4 ห้องดนตรีไทย    1  ห้อง 
5.5 ห้องนาฏศิลป์    1 ห้อง 
5.6 ห้องดุริยางค์    1 ห้อง 
5.7 ห้องปลอดเชื้อ    2 ห้อง 
5.8 ห้องวารสาร    1 ห้อง 
5.9 ห้องฝ่ายกจิการนักเรีนย   1 ห้อง 
5.10 หอ้งประชาสัมพันธ์   1 ห้อง 
5.11 ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป   1 ห้อง 
5.12 ห้องรถรับส่ง    1 ห้อง 

6. ตึกอัสสัมชัญ 2000 
6.1 ห้องตกแต่งเวที และห้อง Server  1 ห้อง 
6.2 ห้องคอมพิวเตอร์    4 ห้อง 
6.3 ห้อง ROBOT    2 ห้อง 
6.4 ห้องดนตรีสากล    1 ห้อง 
6.5 ห้องศิลปะ    1 ห้อง 
6.6 ห้องวิทยาศาสตร์    3 ห้อง 
6.7 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  8 ห้อง 
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6.8 ห้องเรียน ENS    6 ห้อง 
6.9 ห้องปลอดเชื้อ    1 ห้อง 
6.10 ห้องเรียนสีเขียว    1 ห้อง 
6.11 ห้องธุรการ-การเงิน   1 ห้อง 
6.12 ห้องโสตทัศนูปกรณ์   1 ห้อง 
6.13 ห้องส านักผู้อ านวยการ   1 ห้อง 
6.14 ห้องประชุม    1 ห้อง 

7. ตึกมาร์ตินเดอตูรส์ 
7.1 ห้องพักครูประถมศึกษาปีที่ 4  1 ห้อง 
7.2 ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  8 ห้อง 
7.3 ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ 6  4 ห้อง 
7.4 ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ 5  4 ห้อง 
7.5 ห้องเกียรติยศ/ประชุม   1 ห้อง  

8. ตึกไมเก้ิล 
8.1 สวนพฤกษศาสตร์    
8.2 ห้องคอมพิวเตอร์โปรแกรมภาษาอังกฤษ 2 ห้อง 
8.3 ห้องคอมพิวเตอร์    1 ห้อง 
8.4 ห้อง Server    1 ห้อง 
8.5 ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ 4  4 ห้อง     
8.6 ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ 3  4 ห้อง 
8.7 ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ 2  5 ห้อง 
8.8 ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ 1  5 ห้อง 
8.9 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษ 1 ห้อง 
8.10 ห้องศูนย์ Discovery Learning Centre 1  ห้อง 

9. ตึกพระนางพรหมจารี 
9.1 ห้องเรียน ENS    4  ห้อง 
9.2 ห้องเรียนขงจื่อ (เรียนวัฒนธรรมจีน) 1 ห้อง 
9.3 วัดน้อย     1 ห้อง 
9.4 ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  8 ห้อง 
9.5 ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  8 ห้อง 
9.6 ห้องพักครูประถมศึกษาปีที่ 5  1 ห้อง 
9.7 ห้องพักครูประถมศึกษาปีที่ 6  1 ห้อง 
9.8 ห้องวิชาการ    1 ห้อง 
9.9 ห้องรับรองวิชาการ   1 ห้อง 
9.10 ห้องประชุมหลุยส์มารี   1 ห้อง 
9.11 ห้องแนะแนว    1 ห้อง  

10. ตึกหิรัญสมโภช 
10.1 สระว่ายน้ า    1 สระ 
10.2 ห้องซ้อมกีตาร์ / ไวโอลิน   1 ห้อง  
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10.3 ห้องเปียโน    1 ห้อง   
10.4 ห้องสมุด    1 ห้อง 
10.5 ห้องสมุด EP    1 ห้อง 

 
     3.2  แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

 แหล่งการเรียนรู้ จ านวน (ห้อง/แห่ง) 
1.  ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 
2. ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 
3.  ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 
4.  ห้องแนะแนว 1 
5.  ห้องสมุด 2 
6.  ห้องเซรามิค 1 
7.  ห้องสมุดเคลื่อนที่ 3 
8.  ศูนย์ Discovery Learning Centre 2 
9.  ห้องดนตรไีทย/ดนตรีสากล/นาฏศิลป์/ดุริยางค์ 4 
10.  ป้ายนิเทศ 160 
11.  สวนหย่อม 8 
12.  ห้องประชุม 3 
13.  ห้องเรยีนสีเขียว 1 
14.  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 
15.  ห้องเรียน ENS  12 
16. วัดน้อย 1 
17. สวนหย่อม บริเวณรอบโรงเรียน 
18. ตู้ปลา-บ่อปลา แสดงระบบนิเวศ บริเวณรอบโรงเรียน 
19. สวนพฤกษศาสตร์ ตึกไมเกิ้ล 
20. สนามกีฬา บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล สระว่ายน้ า 

  
     3.3  แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

     
ล าดับ 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรอบสถานศกึษา ล าดับ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรอบสถานศกึษา 

1 วัดยานนาวา 11 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
2 วัดปรก 12 Thailand Creative & Design Center (ศูนยส์ร้างสรรค์งาน

ออกแบบ) ไปรษณีย์กลาง 
3 วัดบรมสถล (วัดดอน) 13 สวนสวยสมาคมแต้จิ๋ว 
4 วัดพระศรีมหาอุมาเทว ี 14 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 
5 วัดลุ่มเจรญิศรัทธา 15 บ้านทรงไทย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (บ้านสวนพลู) 
6 โบสถ์วัดเซนต์หลุยส์ สาทร 16 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส 
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7 อาสนวิหารอสัสัมชญั 17 พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้) 

8 มัสยดิฮารูณ บางรัก 18 ส านักเขตสาทร 
9 พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพ 19 ห้องสมุดโรงเรียนอสัสมัชัญ 
10 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย (อาคารกรุงเทพ

ประกันภัย ถนนสาทรใต้) 
  

 
3.4   เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
  
       แสดงจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการสอน               
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. คอมพิวเตอร์ รุ่น HP Prodesk 400 G2 รวม 41 เครื่อง 
ระดับช้ัน จ านวนเครื่อง สถานที่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 

ป.1/1- 1/6 6 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 8.1  
ป.2/1- 2/8 8 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 8.1  
ป.3/1- 3/8 8 อาคารเรียน AC 2000 Windows 8.1  
DLC 1 3 อาคารเรียนไมเกิ้ล Windows 8.1  
DLC 2 2 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 8.1  
ENS 10 อาคารเรียน AC2000 - พระนางฯ Windows 8.1  
ห้องสมุด 2 อาคารเรียนตึกหิรัญสมโภชน์ Windows 8.1  
ห้อง Server1 1 อาคารเรียนตึกหิรัญสมโภชน์ Windows 8.1  
ห้องบราเดอร์ 1 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 8.1  

 
                    2.   คอมพิวเตอร์ รุ่น HP Pavilion TouchSmart 22-2021d รวม 35 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที ่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 
ป.4/1- 4/8 8 อาคารเรียนมาร์ติน Windows 8.1  
ป.5/1- 5/8 8 อาคารเรียนมาร์ติน Windows 8.1  
ป.5/5- 5/8 8 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ Windows 8.1  
ป.6/1- 6/8 8 อาคารเรียนมาร์ติน Windows 8.1  
ห้อง Server2 1 อาคารเรียนไมเกิ้ล Windows 8.1  
ห้องวิชาการ 1 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ Windows 8.1  
ห้องเกียรติยศ 1 อาคารเรียนมาร์ติน Windows 8.1  
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               3.   คอมพิวเตอร์ห้องส านักงาน รวม 90 เครื่อง 

  
 4.   LAPTOP ห้องส านักงาน รวม 10 เครื่อง 

ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที ่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 
ห้องส านักฯ 2 อาคารเรียน AC 2000 Windows 10  
ห้องพักครู EP 7 อาคารเรียนมาร์ติน Windows 10  
งานเทคโนโลยีฯ 1 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ Windows 10  

 
        5.  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ห้องปฏิบัติการ DLC จ านวน 62 เครื่อง 

ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที ่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 
ห้องเรียน DLC1 31 อาคารเรียนไมเกิ้ล Windows 10  
ห้องเรียน DLC2 31 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 10  

 

ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที ่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 
ห้องส านักฯ 8 อาคารเรียน AC2000 Windows 10  
ห้องวิชาการ 13 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ Windows 10  
ห้องกิจการนักเรียน 3 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 10  
ห้องแนะแนว 3 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ Windows 10  
ห้องประชุม 1 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ Windows 10  
ห้องดุริยางค์ 1 อาคารเรียน AC 2000 Windows 10  
ห้องเกียรติยศ 1 อาคารเรียนมาร์ติน Windows 10  
ห้องพักครู EP 3 อาคารเรียนมาร์ติน Windows 10  
ห้องพักครู ป.1-ป.6 30 ทุกอาคารเรียน Windows 10  
ห้องโสต 1 อาคารเรียน AC 2000 Windows 10  
ห้องธุรการ-การเงิน 6 อาคารเรียน AC 2000 Windows 10  
งานลูกเสือ 1 อาคารเรียน AC 2000 Windows 10  
ห้องวารสาร 2 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 10  
งานเทคโนโลยีฯ 3 อาคารเรียนไมเกิ้ล Windows 10  
ห้องบริหารทั่วไป 1 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 10  
อาคารสถานที่ 1 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 10  
DLC 1 3 อาคารเรียนไมเกิ้ล Windows 10  
DLC 2 1 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 10  
ภาษาจีน 1 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ Windows 10  
ห้องค าสอน 4 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ Windows 10  
ห้องบราเดอร์ 1 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 10  
ห้องดนตรีไทย 1 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ Windows 10  
ห้องดนตรีสากล 1 อาคารเรียน AC 2000 Windows 10  
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         6.  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ห้องสมุด จ านวน 30 เครื่อง Core 2 Duo 
ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที ่ ระบบปฏิบตัิการ หมายเหตุ 

ห้องสมุด 30 อาคารเรียนหิรัญสมโภชน์ Windows 7  
 

         7.  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ห้องเรียน EP จ านวน 18 เครื่อง 
ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที ่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 

ประถม 1 5 อาคารเรียนไมเกิ้ล Windows 7  
ประถม 2 5 อาคารเรียนไมเกิ้ล Windows 7  
ประถม 3 4 อาคารเรียนไมเกิ้ล Windows 7  
ประถม 4 4 อาคารเรียนไมเกิ้ล Windows 7  

                   
                   8.  เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ห้องเรียน EP จ านวน  8 เครื่อง 

ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที ่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 
ประถม 5 4 อาคารเรียนมาร์ติน IOS  
ประถม 6 4 อาคารเรียนมาร์ติน IOS  

 
         9.  เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ห้องปฏิบัติการ จ านวน  83 เครื่อง 
ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที ่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 

Stem 1 10 อาคารเรียน AC2000 IOS Mac Serra  
Stem 2 13 อาคารเรียน AC2000 IOS Mac Serra  
Stem 3 14 อาคารเรียนมาร์ติน IOS Mac Serra  
Stem 4 14 อาคารเรียนมาร์ติน IOS Mac Serra  
Computer EP 27 อาคารเรียนมาร์ติน IOS Mac Serra  
ห้องพักครู EP 5 อาคารเรียนมาร์ติน IOS Mac Serra  

 

          10.  เครื่องคอมพิวเตอร์ Ipad Air I ห้องปฏิบัติการ จ านวน  97 เครื่อง  
ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 

ห้องเรียน ENS 47 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ IOS 12.1  
ห้องเรียนภาษาจีน 42 อาคารเรียน AC2000 IOS 12.1  
ห้องเรียน EP 8 อาคารเรียนมาร์ติน IOS 12.1  

 

          11.  เครื่องคอมพิวเตอร์ Ipad Air II ห้องปฏิบัติการ จ านวน  96 เครื่อง  
ระดับชั้น จ านวนเครื่อง สถานที่ ระบบปฏิบัติการ หมายเหตุ 

ระดับชั้น ป.1 10 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ IOS 12.1  
ระดับชั้น ป.2 10 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ IOS 12.1  
ระดับชั้น ป.3 10 อาคารเรียน AC2000 IOS 12.1  
ระดับชั้น ป.4 10 อาคารเรียนมาร์ติน IOS 12.1  
ระดับชั้น ป.5 10 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ IOS 12.1  
ระดับชั้น ป.6 10 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ IOS 12.1  



 

 

65    สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

School Information System 2021 
 

ห้องเรียน Stem1 10 อาคารเรียน AC2000 IOS 12.1  
ห้องเรียน Stem2 10 อาคารเรียน AC2000 IOS 12.1  
ห้องเรียน EP 16 อาคารเรียนมาร์ติน   

 

         12.  ตู้ชาร์จ iPad จ านวน 5 ตู้ 
ระดับชั้น จ านวนตู้ สถานที่ ชาร์จได้ หมายเหตุ 

ห้องเรียน ENS 1 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ 47  
ห้องเรียนภาษาจีน 1 อาคารเรียน AC2000 42  
ห้องพักครู ป.1-ป.2 1 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์ 20  
ห้องพักครู ป.4 1 อาคารเรียนมาร์ติน 10  
ห้องพักครู ป.5-ป.6 1 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์ 20  

       
         13.   แท่นชาร์จ iPad จ านวน 5 ตู้ 
ระดับชั้น จ านวนแท่นชาร์จ สถานที่ ชาร์จได้ หมายเหตุ 

ห้องพักครู ป.3 1 อาคารเรียน AC2000 10  
ห้องพักครู EP 2 อาคารเรียนมาร์ติน 20  
ห้องเรียน Stem1 1 อาคารเรียน AC2000 10  
ห้องเรียน Stem2 1 อาคารเรียน AC2000 10  

 
        14.  Server จ านวน 5 เครื่อง 
ระดับชั้น จ านวน Server สถานที่ หมายเหตุ 

Blade Server 1 อาคารเรียนไมเกิ้ล บริจาคให้อัสสัมอุบลราชธานี 
IBM  1 อาคารเรียนไมเกิ้ล เสีย 
Lenovo 1 อาคารเรียนไมเกิ้ล  
HP  1 อาคารเรียนไมเกิ้ล  
HP  1 อาคารเรียนไมเกิ้ล ซื้อปลายปีการศึกษา 2561 

      
        15.   Apple TV จ านวน 24 ตัว 
ระดับชั้น จ านวน Server สถานที่ หมายเหตุ 

ประถม 1/1-1/8 8 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์  
ประถม 2/1-2/9 9 อาคารเรียนเซนต์หลุยส์  
ประถม 6/4 1 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์  
ห้องประชุมปีเตอร์ 1 อาคารเรียน AC2000  
ห้องรับรองวิชาการ 1 อาคารเรียนพระนางพรหมจารีย์  
ห้องเรียน EP6/1-2 2 อาคารเรียนมาร์ติน  
ห้องเรียน EP5/1-4 2 อาคารเรียนมาร์ติน  
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3.5   การใช้สาธารณูปโภค 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ปีการศึกษา 2564 กับ 2563 

เดือน 2564 2563 ผลต่าง ค่าใช้จ่าย 
พฤษภาคม 94,761.71 138,543.88 43,782.17 ลดลง 
มิถุนายน 109,342.66 172,970.89 63,628.23 ลดลง 
กรกฎาคม 139,900.12 407,071.74 267,171.62 ลดลง 
สิงหาคม 120,936.66 443,355.71 322,419.05 ลดลง 
กันยายน 133,018.18 496,747.09 363,728.91 ลดลง 
ตุลาคม 98,535.41 332,757.92 234,222.51 ลดลง 

พฤศจิกายน 203,182.26 318,879.48 115,697.22 ลดลง 
ธันวาคม 227,248.40 477,784.84 250,536.44 ลดลง 
มกราคม 119,198.25 121,588.66 2,390.41 ลดลง 

กุมภาพันธ์ 225,080.04 334,754.03 109,673.99 ลดลง 
มีนาคม - 382,171.37 - - 
เมษายน - 192,721.06 - - 

รวมทั้งสิ้น 1,473,203.69 3,819,346.67 2,346,142.98 ลดลง 

เฉลี่ย / เดือน 147,320.37 318,278.89 195,511.92 ลดลง 
 

จากตาราง  พบว่า ปีการศึกษา 2564 มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน 1,473,203.69 บาท ซึ่งใน
เดือนธันวาคม มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสูงสุด เป็นจ านวนเงิน 227,248.40 บาท และ เดือนพฤษภาคม มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าต่ าสุด 
เป็นจ านวนเงิน 94,761.71บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 147,320.37 บาท แต่ในเดือนมีนาคมและ
เดือนเมษายน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ไม่มีการเรียนการสอนปิดโรงเรียนจึงท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ส่วน        
ปีการศึกษา 2563 มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน 3,819,346.67 บาท ซึ่งในเดือนกันยายน มีค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้าสูงสุด เป็นจ านวนเงิน 496,747.09 บาท และ เดือนมกราคม มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าต่ าสุด เป็นจ านวนเงิน 121,588.66
บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 318,278.89 บาท เมื่อเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าปีการศึกษา 2564 กับ 
2563 มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นที่ต่างกัน เป็นจ านวนเงิน 2,346,142.98 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน เป็น
จ านวนเงิน 195511.92 บาท ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ในปีการศึกษา 2564 ลดลง  
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าน้ าประปา ปีการศึกษา 2564 กับ 2563 

เดือน 2564 2563 ผลต่าง ค่าใช้จ่าย 

พฤษภาคม 10,260.55 15,089.45 4,828.90 ลดลง 
มิถุนายน 9,260.74 13,986.84 4,726.10 ลดลง 
กรกฎาคม 15,181.48 24,414.08 9,232.60 ลดลง 
สิงหาคม 19,774.35 32,115.73 12,341.38 ลดลง 
กันยายน 13,869.23 30,772.24 16,903.01 ลดลง 
ตุลาคม 19,071.36 23,992.29 4,920.93 ลดลง 

พฤศจิกายน 20,742.91 33,927.88 13,184.97 ลดลง 
ธันวาคม 24,476.57 19,102.60 5,364.97 เพิ่มข้ึน 
มกราคม 20,367.99 18,446.48 1,921.51 เพิ่มข้ึน 

กุมภาพันธ์ 17,243.59 24,804.63 7,561.04 ลดลง 
มีนาคม 20,274.25 24,757.77 4,483.52 ลดลง 
เมษายน - 23,260.08 - - 

รวมทั้งสิ้น 190,523.02 284,670.07 94,147.05 ลดลง 
เฉลี่ย / เดือน 17,320.27 23,722.51 7,845.59 ลดลง 

  
จากตาราง  พบว่า ปีการศึกษา 2564 มีค่าใช้จ่ายน้ าประปารวมทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน 190,523.02 บาท ซึ่งใน

เดือนธันวาคม มีค่าใช้จ่ายน้ าประปาสูงสุด เป็นจ านวนเงิน 24,476.57 บาท และ เดือนมิถุนายน มีค่าใช้จ่ายน้ าประปา
ต่ าสุด เป็นจ านวนเงิน 9,260.74 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 17,320.27 บาท ส่วนปีการศึกษา 
2563 มีค่าใช้จ่ายน้ าประปารวมทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน 284,670.07 บาท ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน มีค่าใช้จ่ายน้ าประปา
สูงสุด เป็นจ านวนเงิน 33,927.88 บาท และ เดือนมิถุนายน มีค่าใช้จ่ายน้ าประปาต่ าสุด เป็นจ านวนเงิน 13,986.84 
บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เป็นจ านวนเงิน 23,722.51 บาท เมื่อเปรียบเทียบการใช้น้ าประปาปีการศึกษา 2564 กับ 
2563 มีค่าใช้จ่ายน้ าประปารวมทั้งสิ้นที่ต่างกัน เป็นจ านวนเงิน 94,147.05 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน เป็น
จ านวนเงิน 3,256.19 บาท ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายน้ าประปา ในปีการศึกษา 2563 ลดลง โดยเกือบทุกเดือนจะมีค่าใช้จ่าย
น้ าประปาทีล่ดลง ยกเว้นเดือนธันวาคม มกราคม จะมีค่าใช้จ่ายน้ าประปาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
4.  ผลการพัฒนาบุคลากร    

4.1  กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
      การพัฒนาบุคลากร งานทรัพยากรมนุษย์วางแผนการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย

มุ่งเน้นการ พัฒนาให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ทั้งนี้ได้น าเกณฑ์มาตรฐาน 
สพฐ. สมศ. และ FSG. รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนพัฒนาโรงเรียนมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาครู      
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีเป้าหมายให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมและการใช้
เทคโนโลยี โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และออนไซต์ อีกทั้งพัฒนาบุคลากรให้ด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานนักบุญมงฟอร์ต  เน้นการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการสอนออนไลน์ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิชาชีพ และด้านการปฏิบัติตน มีการ
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อบรมได้จัดอบรมให้กับครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้ง
โรงเรียนได้มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล iPSLE ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ที่
ด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการ เน้นการใช้เทคโนโลยีส าหรับจัดการเรียนการสอนและ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครู
ทั้งในโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการพัฒนาครูและบุคลากร ผ่านระบบอนไลน์ โดยครูเข้าอบรม
พัฒนาตนเองกับหน่วยงานภายนอกที่จัด เช่น มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ส านักพิมพ์นามมีบุ๊ค ฯลฯ สรุปผลการอบรม
สัมมนา ดังนี้ 

สรุปการอบรม สัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ประจ า ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565) 

1. ผู้บริหาร        2 คน 
2. จ านวนครู      160 คน 
3. จ านวนบุคลากรทางการศึกษา     6 คน 

รวม       168 คน 
  

ล าดับที่ รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1 จ านวนครูที่อบรม ครบ 20 ชั่วโมง ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 166 98.81 
2 จ านวนผู้อบรม ไม่ครบ 20 ชั่วโมง ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 2 1.19 
3 จ านวนครูที่อบรมครบ 40 ชั่วโมง ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล (สช.) 161 95.83 
4 จ านวนครูที่อบรมไม่ครบ 40 ชั่วโมง ตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

(สช.) 
7 4.17 

 
              ตารางแสดงสถิติการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  โดยทาง
โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้บุคลากรทุกคนต้องผ่านการอบรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 20 
ชั่วโมง/คน/ปีการศึกษา ผลปรากฎว่า ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาทักษะได้ตามเป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 98.81ไม่ผ่านการอบรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 20 ชั่วโมง/คน/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.19 
และตามมาตรฐานสากล (40 ชั่วโมง/คน/ปีการศึกษา) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถพัฒนาได้ครบคิดเป็น    
ร้อยละ 95.83 
 

          การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR และด าเนินการพัฒนาครูตามแผนที่ได้วางไว้ 
และจัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบที่เทียบมาตรฐาน CEFR ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 

สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ฝ่าย/ระดับช้ัน 
จ านวน

ครู 
ระดับคุณภาพที่ได้  

รวม 
 

หมายเหตุ 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

1.ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 12 - - 8 4  - 12  
2.ครูผู้สอนที่สอนในรายวิชาอ่ืนๆ 87 35 40 12 - - - 87  
3.ครูสนับสนุนการสอน 67 19 33 12 1 2 - 67  

        รวม 166 54 73 32 5 2 - 166  
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  หมายเหตุ   ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ของครูและบุคลาการทางการศึกษา โดยทดสอบผ่านออนไลน์ ที่เทียบเท่า CEFR   
 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
  ระดับ Intermediate (B1 – B2) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23 

ครูผู้สอนวิชาอ่ืนๆ 
ระดับพ้ืนฐาน Beginner (A – A2) จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 45.18 

  ระดับ Intermediate (B1 – B2) จ านวน 24 คน   คิดเป็นร้อยละ 14.46 
ครูสนับสนุนการสอน 

ระดับพ้ืนฐาน Beginner (A1 – A2) จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 33.13 
  ระดับ Intermediate (B1 – B 2)    จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.83 
                     ระดับ Advanced (C1)                จ านวน 2 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.2 

 
        4.2   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       โรงเรียนเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษา โดยโรงเรียนจะจัดการศึกษาอย่างไรให้ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการจัด
การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส าหรับทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าสูงสุด ดังนั้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพร้อมทั้งดานรางกาย สติปญญา 
คุณธรรมจริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอยางมี
ศักดิ์ศรีและอยูรว่มกันอยางสงบสุข 
     ดังนั้น การสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการท างานตามความเหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะท าให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้สึกมั่นคง ปลอดภัยในการด ารงชีพตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน อีกท้ังยังเป็นหลักประกัน
ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดให้
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อาท ิ
                       1.  อาหารกลางวันส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      2.  ค่าประกันอุบัติเหตุส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3.  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน 
       4.  เงินปรับวุฒิการศึกษา 
       5.  เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
       6.  เงินปรับขั้นเงินเดือนตามระเบียบมูลนิธิฯ 
       7.  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
       8.  ค่าเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและพวงหรีด ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา บิดา/มารดา/  
           สามี/ภรรยา/บุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                       9.  ค่าเยี่ยมไข้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      10. เงินโบนสัตามประกาศมูลนิธิฯ 
      11. ค่าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในประเทศ ตามที่โรงเรียนอนุมัติ 
      12. เงินประจ าต าแหน่งตามที่ผู้อ านวยการอนุมัติ 
      13. จัดเลี้ยงสังสรรค์และของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 
      14. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนและค่ากิจกรรมการเรียนให้บุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ตามประกาศของโรงเรียน 
      15. เงินของขวัญวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      16. ค่าเครื่องแบบครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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      17. ค่าชุดสูทครูใหม่ 
      18. ค่าเครื่องแบบลูกเสือส าหรับครูใหม่ 
      19. ทัศนศึกษาประจ าปี 
      20. ค่าอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 

          4.3   ผลงานของครู 
                 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 
                        คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้แก่ สวารุณี  ด ารงค์ชัยธนา คุณครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
(STEM) ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจ าปีการศึกษา 
2564 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
                 
5.  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน    

5.1 การให้บริการชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

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

 - ชุมชนรอบโรงเรียน 
     - ด้านการประชาสัมพันธ์ - สถานีต ารวจยานนาวา/สนง.เขตสาทร 

 - สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 
 - โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 - ศูนย์สาธารณสุข 

         - ด้านปัจจัย - เจ้าหน้าที่ต ารวจ/พนักงานเทศกิจ 
 - เจ้าหน้าที่อาสาจราจร 
 - สถานีต ารวจยานนาวา 

      - ด้านการให้ความร่วมมือ - ส านักงานเขตสาทร / วัดปรก / สมาคมแต้จิ๋ว 
 - เขตพ้ืนที่การศึกษา / บริษัท / ธนาคาร / โรงเรียน 

 
5.2  การรับบริการจากชุมชนด้านต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

รายการ 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่ได้รับความช่วยเหลือ 

 

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

1. ดูแลการจราจรและอาสาจราจร
บริเวณหน้าโรงเรียน 

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

2. พิธีทางศาสนา/เทศนา - โรงเรียน - วัดเซนต์หลุยส์ / วัดลุ่มเจรญิศรัทธา  
5. ดูแลสุขอนามัยของนักเรียน - โรงเรียน - ศูนย์สาธารณสุข 14 แก้ว  สีบุญเรือง 

- โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
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ส่วนที่  5 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงาน 
 

สารสนเทศเพื่อการรายงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เป็นการน าข้อมูล และสารสนเทศทั้ง        
4 ส่วนมาสรุปเป็นภาพรวม โดยระบุผลส าเร็จตามสภาพ และผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบข้อมูลจาก
แหล่งอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้สรุปเแยกตามล าดับ ดังนี้ 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฉบับปรับปรุง (ปีการศึกษา 2562 - 2565)         
     ปีการศึกษา 2564 
2.   สรุปผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
3.   สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 

 
1.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฉบับปรับปรุง (ปีการศึกษา 2562 - 2565)    
      1.1  ตามเป้าหมายและผลการด าเนินการ  
   
              โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้มีการด าเนินการแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน และตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 - 2565 โดยมี
การจัดท าแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต 
 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการ Montfort Forever 
กิจกรรม 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณ /เอกลักษณ 
 1.1 ติดปายนิเทศ อัตลักษณ /เอกลักษณ
ของโรงเรียนในหองเรียน 
 1.2 กิจกรรมยามเชา 
2. จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอรต 
 2.1 ระดับชั้น ป.1 – เรียนรปูระวัติของนักบุญ
มงฟอรตจากวิทยากร พรอมท ากิจกรรม 
2.2 ระดับชั้น ป.2 – เรียนรูการจัดการศึกษา
ตามแนวนักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร พรอม
ท ากิจกรรม 
2.3 ระดับชั้น ป.3 – เรียนรูการด าเนินชีวิต
ตามแนวนักบุญมงฟอรตจากวิทยากร แลวน า
ไปเปนแนวทางในการด าเนินชีวิต 
  

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสราง 
ผูเรียนในการแสวงหา 
สัจธรรมของชีวิต มี
วิริยะอุตสาหะ 
ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม 
และมีจิตสาธารณะ 

1. รอยละ 94 ของ      
ผูเรียนมีการแสวงหา 
สัจธรรมของชีวิต มีวิริยะ
อุตสาหะ ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต
อสังคมและมีจิต
สาธารณะ 

97.01  
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.4 ระดับชั้น ป.4 – 6 – ปฏบิัติกิจกรรมแกผู
ดอยโอกาสตามแนววิถีมงฟอรต และบันทึก
ลงในแบบฟอรม บันทึกการเขารวมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนไมนอยกวา 
10 ชั่วโมง 

    

1. อบรม / ใหความรูแกผูเรียน ดังนี้ 
   1.1 อบรมจิตตารมณนักบุญหลุยสมาร ี
   1.2 อบรมคุณคาหลัก 10 ประการคือ 
    - เพ่ือพระเจาเทานั้นหรือศรัทธาในศาสนา 
    - มีเมตตาธรรมและรักสันติ 
    - มีความวิริยะอุตสาหะ     
    - มีความซื่อสัตยสุจริต     
    - มีวินัย  
    - ใฝ่เรียนรู ้
    - มีความมัธยัสถ์และประหยัด   
    - มีจิตสาธารณะ 
    - รักษ์สิ่งแวดล้อม  
    - มีความเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ  

  2. จัดป้ายนิเทศ  
     2.1 เรื่องค า สอนดา้นศาสนาในห้องเรียน 
3. จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต  

      3.1 ระดับชั้น ป.1 – เรียนรู้ประวัติของ
นักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร พรอ้มท ากิจกรรม  
    3.2 ระดับชั้น ป.2 – เรียนรู้การจัด
การศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ตจาก
วิทยากร พร้อมท ากิจกรรม 
    3.3 ระดับชั้น ป.3 – เรียนรู้การด าเนิน
ชีวิตตามแนวนักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร 
แล้วน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
    3.4 ระดับชั้น ป.4 – 6 – ปฏิบัติกิจกรรม
แก่ผู้ด้อยโอกาสตามแนววิถีมงฟอร์ต และ
บันทึกลงในแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไม่
น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 
 
 
 

กลยุทธที่ 2 จัด
การศึกษาเพ่ือปลูกฝง  
ผูเรียนใหมีทัศนคติใน
การรวมมือรวมงานและ
เอ้ืออาทร 

1. ร้อยละ 94 ผู้เรียนมี
ทัศนคติในการ 
รวมมือ รวมงาน และ
เอ้ืออาทร 

97.01  
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. อบรมใหความรูใหแกครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้ 
    1.1 อบรมจิตตารมยนักบุญหลุยสมาร ี
     1.2 อบรมสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในการด าเนิน
ชีวิตตามแนวมงฟอรต 
 

1. รอยละ 85 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการอบรม
จิตตารมยนักบญุหลุยส 
มารี และ อบรมสิทธิ
เด็ก สิทธิมนุษยชน 

85.00  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   

2. ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
สัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

80.00  

 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพสูการเปนโรงเรียนผลิตภาพและผูน าดานวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

- กิจกรรมวันสุนทรภู่  
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
- สมุดบันทึกการอ่าน  
- ฝึกการอ่านให้กับผู้เรียนซึ่งก าหนดอยู่ใน
แผนการจัดการเรียนรู้  
- กิจกรรม Reading aloud  
- กิจกรรมวันตรุษจีน  
- กิจกรรมคิดยามเช้า 

กลยุทธที่ 1 พัฒนา 
ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติสูงขึ้น 
 
 

1. ร้อยละ79  
ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการอ่านตามเกณฑ์
ทีส่ถานศึกษาก าหนด
ในแต่ละระดับชั้น   

92.75  

- การเขียนเรียงความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรม การ์ดอวยพรวันแม่ และวันพ่อ  
- กิจกรรมประกวดคัดลายมือ (3 ภาษา) 
- กิจกรรมคิดยามเช้า 

2. ร้อยละ79  
ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการเขียนตามเกณฑ์ 
ทีส่ถานศึกษาก าหนดใน
แต่ละระดับชั้น 

92.07  

- กิจกรรมวันฮาโลวีน วันวาเลนไทน์  
วันตรุษจีน  
- กิจกรรมประกวดนักพูด (3 ภาษา)  
- กิจกรรมคิดยามเช้า 

 3. ร้อยละ 74.50    
 ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการสื่อสารตามเกณฑ์ 
ทีส่ถานศึกษาก าหนดใน
แต่ละระดับชั้น 

92.68  
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

- กิจกรรมฝึกคณิต ค านวณ แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมคิดยามเช้า 

 

 4. ร้อยละ 75.50    
 ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละ
ระดับชั้น 

91.27  

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ (การ
ทดลอง, โครงงาน) 
- กิจกรรมลงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในคาบเรียน ได้แก ่การน าเสนองาน
หน้าชั้น ,การอภิปรายกลุ่ม 
- กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมคิดยามเช้า 

5. ร้อยละ 91 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

92.58  

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(วิทย์กับคอม) 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ และ 
STEM ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่เวที
การแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ 
- กิจกรรมคิดยามเช้า 
- กิจกรรม Project Day 

6. ร้อยละ 86 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

91.00  

- กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
เช่น ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ในและ
นอกห้องเรียนมานาเสนอด้วยโปรแกรม 
Keynote และ Power Point /ท ารายงาน 

7. ร้อยละ 86 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

86.33  

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
เศรษฐศาสตร์ เช่น แสดงบทบาทสมมุติ 
การประกอบอาชีพต่างๆ 
 

8. ร้อยละ 89 ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพ 

97.48  
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมตามแผนงานระดับชั้น 
เช่น การอบรมนักเรียน เป็นต้น 
 

 9. ร้อยละ 83 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

98.51  

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
- จัดการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง “ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสาทร” 
- จัดกิจกรรมคิดยามเช้าเรื่อง “ภูมิปัญญา
ไทยสมัยโบราณ” 
- จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ร่วมกับงาน
กิจกรรม เป็นต้น 

10. ร้อยละ 83 ของ
ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 

94.13  

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
- จัดการเรียนการสอนเรื่อง “การยอมรับ
ความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
- จัดการเรียนการสอนโดยคละกลุ่มผู้เรียน
ไม่แบ่งแยก 

11. ร้อยละ 91 ของ
ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 
 

97.33  

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
- จัดการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
- จัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนท างาน
กลุ่มร่วมกัน เน้นการสร้างวินัยเชิงบวกในการ
ท างาน 
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
- จัดกิจกรรมคิดยามเช้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ 
(ศิลปะ) ในโครงการ ACP SMART BOYS 
- จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ (ACP 
Creative Art Camp) 

12. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง 
ร่างกายและลักษณะ จิต
สังคม 

90.71  
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

- จัดให้ผู้เรียนได้รับการทบทวนเนื้อหา ฝึก
ท าข้อสอบ O - NET ย้อนหลัง 3 ปี 
- ให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้เรียน และคณะ
ครูผู้สอน 
 

 13. ร้อยละ 86 ของ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับ 
ชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ที่
มีคะแนนเฉลี่ยรวม  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 

- - 

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
ให้เวลา และสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างใกล้ชิด 
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รายมาตรฐาน 
รายบุคคล รายข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย 
สาระการเรียนรู้ที่ต่ ากว่ามาตรฐานด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
- มีแนวทางด าเนินงานการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการที่
ชัดเจน 

14. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 
- ป.6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 
 

95.37  

- ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ เน้นการ
เรียนการสอนที่คิดวิเคราะห์มากกว่าการ
ท่องจ า 
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รายมาตรฐาน 
รายบุคคล รายข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหา พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย
สาระการเรียนรู้ที่ต่ ากว่ามาตรฐานด้วย
รูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย 
- มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการที่สม่ าเสมอ 

15. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

95.37  
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการ ACP SMART BOYS 
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
คิดระดับสูง ในระดับชั้น ป.4 - 6 
  1.1 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4 - 6 
ผู้เรียนท ากิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาของ
สมอง 
  1.2 ประเมินผลการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
คิดระดับสูงในระดับชั้น ป.1-3 โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ 
ภาษาอังกฤษ ศิลปะ นอกจากนี้ มีการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเน้น
กระบวนการคิดระดับสูง 
  2.1 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1-3 
ผู้เรียนท ากิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาของ
สมอง 
  2.2 ประเมินผลการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 

กลยุทธที่ 2 สงเสริม      
ผูเรียนใหสรางผลงาน 
อาทิ ชิ้นงาน โครงงาน 
นวัตกรรม 

1. ร้อยละ 96 ของ
ผู้เรียนที่ได้รับการฝึก
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 

96.23  

โครงการ ACP SMART BOYS 
1.จัดกิจกรรมบูรณาการชิ้นงานระหว่างกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ร่วมกับ
กลุ่มสาระอ่ืนๆ เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงาน ,
ชิ้นงาน , โครงงาน หรือ นวัตกรรม ใน
ระดับชั้นป.1-ป.6 ตามความเหมาะสมใน   
แต่ละระดับชั้น 
2.จัดกิจกรรมนาเสนอ ผลงาน ชิ้นงาน 
โครงงานหรือนวัตกรรม ภายในโรงเรียน 

2. ร้อยละ 74 ของ
ผู้เรียนที่สร้างผลงาน 
ชิ้นงาน โครงงาน 
นวัตกรรม ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป 

90.00  

โครงการ ACP SMART BOYS 
1.น าผลงาน ชิ้นงาน โครงงานหรือนวัตกรรม 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

3. ร้อยละ 82 ของ
ผู้เรียนได้น าผลงาน 
ชิ้นงาน โครงงานหรือ
นวัตกรรม เผยแพร่ 
สู่สาธารณชนได้ 

82.00  
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการ ACP SMART BOYS 
1. จัดกิจกรรมน าเสนอ ผลงาน ชิ้นงาน 
โครงงานหรือนวัตกรรม ภายในโรงเรียน 
2. คัดเลือกผลงาน , ชิ้นงาน , โครงงาน หรือ
นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 

 4. ร้อยละ 75 ของผลงาน 
ชิ้นงาน โครงงาน 
นวัตกรรมของผู้เรียนที่
ได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมการประกวดผลงาน 
ชิ้นงาน โครงงาน 
นวัตกรรม ทั้งภายใน 
และภายนอก(ร้อยละของ
จ านวนที่ส่งเข้าประกวด) 

75.00 - 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
- บันทึกหลังสอน 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1. ร้อยละ 88ของ
ครูผู้สอน จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวน 
การคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

91.04  

- แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
- บันทึกหลังสอนกิจกรรมนิเทศภายใน 
 

2. ร้อยละ 88 ของ
ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

95.67  

- แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
- บันทึกหลังสอนกิจกรรมนิเทศภายใน 

3. ร้อยละ 88 ของ
ครูผู้สอนที่มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

90.38  

- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน 
- บันทึกหลังสอน 
 

4. ร้อยละ 88 ของครู 
ผู้สอนมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90.00  

- แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
- บันทึกหลังสอน 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 

 

5. ร้อยละ 91 ของครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

92.38  
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการ ACP Innovative Teachers 
1. การสงเสริม การจัดการเรียนรูที่เนน STEP 
Project ครบทุกทักษะโดยเน้นทักษะ 
Practice Productivity and Presentation 
มากขึ้น 
2. การพัฒนาทักษะผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 
3. การพัฒนาครูเรื่องกระบวนการคิด 
4. การพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีการ
เรียนการสอน 
5. การพัฒนาครู เกี่ยวกับเรื่องวินัยเชิงบวก 

กลยุทธที่ 4 พัฒนา       
รูปแบบการเรียนการ
สอนที่เนนกระบวนการ
คิด 

1. รอยละ 87 ของครูผู
สอนทุกวิชาที่มีรูปแบบ
การสอนที่เนนกระบวน
การคิดอย่างน้อย 4 
แผน/วิชา/ชั้น/ปี
การศึกษา 

100.00  

2. ร้อยละ 76 ของ
ครูผู้สอนทุกวิชาจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ให้สร้างผลงาน ชิ้นงาน 
โครงงาน นวัตกรรม 

77.50  

1. น าเสนอความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดท างานวิจัย และนวัตกรรม โดยการอบรม 
หรือ น าเสนอความรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีวิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือการชี้แจงให้ความรู้เป็น
รายบุคคล เป็นต้น 
 

กลยุทธที่ 5 พัฒนา
กระบวนการจัดท าวิจัย 
นวัตกรรม องคความรูที่
ดีเลิศ (Best Practi) 

1. รอยละ 100 ของครู
ที่ไดรับการอบรมให
ความรูกระบวนการ
จัดท างานวิจัย 
นวัตกรรม 

100.00 
 
 
 

 

2. ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
โดยการก าหนดปฏิทินด าเนินการตลอด 
ปีการศึกษา 

2. รอยละ 100 ของครู  
ที่ไดรับการสงเสริมสราง
งานวิจัย นวัตกรรม 

100.00  

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย 
นวัตกรรม องค์ความรู้ ระหว่างครูและ
เพื่อนครู 
    1.1 แลกเปลี่ยนภายในโรงเรียน 
    1.2 แลกเปลี่ยนภายนอกโรงเรียน 
2. รวบรวม เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม 
องค์ความรู้    
   2.1 เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่าน
กลุ่มสาระฯ เว็บไซต์ วารสาร เป็นต้น 
3. จัดกิจกรรมประกวดงานวิจัย นวัตกรรม 
ภายในโรงเรียน 
4. ส่งงานวิจัย นวัตกรรม เข้าร่วมประกวด
องค์กรภายนอก 

กลยุทธที่ 6 สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และ
เผยแพรผลงานวิจัย 
นวัตกรรม องคความรูที่
ดีเลิศ (Best Practice) 

1. รอยละ 86 ของครูที่
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
เรียนรูและเผยแพร
ด้านวิจัยนวัตกรรม 
องคความรู 

100.00  

2. รอยละ 40 งานวิจัย
ของครูที่ผานเกณฑการ
ประเมิน 

100.00  

3. รอยละ 52 ของ
ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม ของครูที่ได้ 
รับรางวัลจากการเขา     
รวมการประกวดทั้ง
ภายในและภายนอก 

100.00  
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหวางโรงเรียน ครู ผูปกครองและผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการ ACP ENGAGEMENT 
1. จัดประชุมผูปกครองเครือขายอยางนอย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2. จัดกิจกรรมสายสัมพันธแมอัสสัมชัญ 
3. จัดกิจกรรมสายสัมพันธพ่ออัสสัมชัญ 

กลยุทธที่ 1 เสริมสราง
ความผูกพันระหวาง 
ผูปกครองกับโรงเรียน 

1. รอยละ 77 ของ 
ผูปกครองที่มีความ
ผูกพันกับโรงเรียนใน
ระดับดีข้ึนไป 

 55.00 

โครงการ ACP ENGAGEMENT 
1. จัดกิจกรรมรักกันฉันทพ่ีนอง 
   - กิจกรรมสัมพันธชั้น ป.1 กับ ป.6 
   - กิจกรรมสัมพันธชั้น ป.2 กับ ป.4 
   - กิจกรรมสัมพันธชั้น ป.3 กับ ป.5 
   - กิจกรรม “สงพ่ี ... รับนอง” 
   - กิจกรรม AC – ACP Connection 

กลยุทธที่ 2 เสริมสราง
ความผูกพันระหวาง     
ผูเรียนกับโรงเรียน 

1. รอยละ 77 ของ     
ผูเรียนที่มีความผูกพัน    
ตอโรงเรียนในระดับดี
ขึ้นไป 

79.00  

โครงการ ACP ENGAGEMENT 
1. พัฒนาแผนการทดแทนต าแหนง 
(Succession Plan) 
2. จัดกิจกรรมเสริมสรางความผูกพันครู ดังนี้ 
   2.1 จัดกิจกรรมเสริมสรางภาวะผูน าใน 
องคกร 
     - พัฒนาครูผนู า ผานการอบรมดานการ
บริหารจัดการ ความเปนผูน า และความรู้   
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   2.2 จัดกิจกรรมครูพอเพียง ชีวิตสมดุล 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ ฉันทพ่ีนอง 
เพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดี ความสามัคคี    
สรางความสัมพันธดี และเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร 
 3. พัฒนาเครือขายความรวมมือในการระดม
ทุนเพ่ือจัดกองทุนเพ่ิมเติมในสวัสดิการแก
บุคลากรครู 

กลยุทธที่ 3 เสริมสราง
ความผูกพันระหวางครู
กับโรงเรียน 

1. รอยละ 84 ของครู
ที่มีความผูกพันกับ
โรงเรียนในระดับด ี   
ขึ้นไป 
 

92.00  

2. รอยละ 2.5 ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา
ลาออกลดลง 

1.20  



 

 

81    สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

School Information System 2021 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุงสูมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ 
- แผนปฏิบัติการประจาปี 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนฯ 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการ 
- บันทึกการประชุมครูประจ าเดือน 
- ระบบการนิเทศภายใน 
- กิจกรรมการให้ค าปรึกษางานแนะแนว 
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
- ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการบริห าร
และการจัดการ 

1. ร้อยละ 92 โรงเรียน
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

95.00  

2. ร้อยละ 94 โรงเรียน
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

91.75  

- การจัดท าหลักสูตร 
- ผลการประเมินการใช้หลักสูตร 
- การติดตามการใช้หลักสูตรของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกปีการศึกษา 

3. ร้อยละ 86 โรงเรียน
มีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

94.50  

- อบรม/สัมมนา ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
- โครงการ ACP ENGAGEMENT 

4. ร้อยละ 91 ของครู
และบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

93.67  

- ส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยด้าน
อาหาร 
- ส่งเสริมความปลอดภัยทั้งภายใน และ
ภายนอกห้องเรียน 
- กิจกรรมหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อ 
รุนแรงของโรคภัยและอุบัติเหตุ 

5. ร้อยละ 91 ของ
โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่าง มีคุณภาพ 

91.00  

- ระบบ SWIS 
- ระบบ EMIS 
- ระบบ Internet & Network 
- ระบบ Printer Network 
- IPAD, MAC 

6. ร้อยละ 94 โรงเรียน
มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

95.00  
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการ Gearing towards Thailand 
Quality Award 
โดยจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
1.จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรใหความรู 
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการตาม
เกณฑ TQA 
   1.1 จดัอบรมและพัฒนาบุคลากรให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
เทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA 
2. วิเคราะห์ภาระงานหลัก/ร่วม ตาม 
ระบบบริหารมอบหมายหน้าที่แต่ละฝ่าย
ให้ด าเนินการ 
3. ด าเนินการบริหารจัดการเทียบเคียง
ตามเกณฑ์ TQA (7 ด้าน) ของทุกฝ่ายที่
ได้รับมอบหมาย 
4. ด าเนินการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลเทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA 
5. น าผลการประเมินไปใช้วางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
เทียบเคียงตามเกณฑ 
TQA 

1. รอยละ 100 ของครูที่
ไดรับการอบรมและ
พัฒนาบุคลากรใหความรู 
เกี่ยวกับระบบการบริหาร 
จัดการเทียบเคียงตาม
เกณฑ TQA 

100.00  

2. ร้อยละ 85 ของการ
ด าเนินการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลเทียบเคียง
ตามเกณฑ TQA 

 70.000 

 
    1.2  สรุปตัวชี้วัด สภาพความส าเร็จ สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข 
 

 

ยุทธศาสตร 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
สาเหตุของปัญหา /แนว

ทางแก้ไข 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาให
บรรลุตามทิศทางการจัด
การศึกษาในแนวมงฟอรต 

โครงการ Montfort 
Forever 

 

4 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับคุณภาพสูการเป็น
โรงเรียนผลิตภาพและผูน า 
ดานวิชาการ 

การด าเนินงานตาม
แผนงาน  

28 ตัวชี้วัด บรรลุ 28 ตัวชี้วัด - 

โครงการ ACP 
SMART BOYS 

4 ตัวชี้วัด   บรรลุ 4 ตัวชีว้ัด 
 

- 
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ยุทธศาสตร 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
สภาพ

ความส าเร็จ 
สาเหตุของปัญหา /แนว

ทางแก้ไข 

 โครงการ ACP 
Innovative 
Teachers 

2 ตัวชี้วัด บรรลุ 2 ตัวชี้วัด - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาความผูกพันระหว่าง
โรงเรียน ครู ผปูกครองและ 
ผูเรียน 

โครงการ ACP 
ENGAGEMENT 
 

4 ตัวชี้วัด บรรลุ 3 ตัวชี้วัด 
ไมบ่รรลุ 1 ตัวชี้วัด 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19
ผู้เรียนเรียนออนไลน์จึงไม่มีการ
จัดกิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการมงุสูมาตรฐานสากล 

การด าเนินงานตาม
แผนงาน 6 ตัวชี้วัด บรรลุ 6 ตัวชี้วัด 

- 

โครงการ Gearing 
towards Thailand 
Quality Award 

2 ตัวชี้วัด 
บรรลุ 1 ตัวชี้วัด 
ไมบ่รรลุ 1 ตัวชี้วัด 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 
จึงไม่มีการตรวจติดตามแบบลง
พื้นที่ มีเพียงการสังเกตแลดู
ร่องรอยของเอกสาร 

4 ยุทธศาสตร์ 5 โครงการ 50 ตัวชี้วัด 
 

บรรลุ 48 ตัวชี้วัด คิดเป็น 96.00 % 
 

 

กราฟแสดงผลการประเมินสภาพความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 – 2565) 

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 

      96    

              

 รร   ม  รร  

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2564
มี 5 โครงการ  50 ตัวช้ีวัด
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2.  สรุปผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  
    2.1 ตามตัวชี้วัดความส าเร็จและผลการด าเนินการ 
  
          โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน, มาตรฐานโรงเรียน 15 มาตรฐาน, มาตรฐานมูลนิธิฯ 4 มาตรฐาน และตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562-2565) โดยมีการจัดท า
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
          งานนโยบายและแผน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โดยก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ตามตัวบ่งชี้ (หลัก/ร่วม) ตามตารางวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งร่วมกับงาน
ประกันคุณภาพจัดท าประกาศค่าเป้าหมาย ตามประกาศที่ 7 – 9 /2564 ดังนี้  
         - ประกาศท่ี 7 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 
(3 มาตรฐาน) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564  
         - ประกาศที่ 8 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน       
(15 มาตรฐานเดิม) โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564  
         - ประกาศท่ี 9 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2564 
         ซึ่งประกาศค่าเป้าหมายได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ครั้งที่ 2/2564
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 และพิจารณาให้ความชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 โดยมีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
               1. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 3 มาตรฐาน  
               2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 15 มาตรฐาน  
               3. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ 4 มาตรฐาน  
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1. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 3 มาตรฐาน  
 

ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
1) -กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  

-กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ  
-กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  

ร้อยละ 77 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ  

92.19  

 ร้อยละ 79 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน 
ผลการประเมิน = 92.75 

 

ร้อยละ 79 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการ การเขียน ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนดในแตล่ะระดับช้ัน  
ผลการประเมิน = 92.07 
ร้อยละ 74.50 ผู้เรยีนมีความสามารถในการสื่อสาร ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนดในแตล่ะระดับช้ัน 
ผลการประเมิน = 92.68 
ร้อยละ 75 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนดในแตล่ะระดับช้ัน 
ผลการประเมิน = 91.27 

2) 
 

-กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
-กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 

ร้อยละ 91 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

91.32  

3) 
 

-กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
-กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระฯ การงานฯ (คอม) 

ร้อยละ 86 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

91.00  

4) 
 

-กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระฯ การงานฯ (คอม) 
-กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 86 ผู้เรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

86.00  

5) 
 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

95.37  

6) 
 

-กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
-งานแนะแนว 

ร้อยละ 89 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

97.48  
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ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) -งานระดับชั้น  

-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละ 83 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

98.51  

2) -กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  
-กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  

ร้อยละ 83 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  

94.13  

3) -กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ  
-กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

ร้อยละ 91 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  

97.33  

4) - กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
- งานระดับชั้น  
- งานแนะแนว  
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  

ร้อยละ 86 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม  

90.71  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 งานนโยบายและแผน ร้อยละ 92 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ  

พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
95.00  

2.2 -งานนโยบายและแผน  
-งานประกันฯ  
-งานทรัพยากรมนุษย์  
-งานระดับชั้น -งานแนะแนว 

ร้อยละ 94 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  

 91.75 

2.3 -งานบริหารฝ่ายวิชาการ  
-งานหลักสูตร 

ร้อยละ 86 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

94.50  

2.4 -งานทรัพยากรมนุษย์  
-งานนโยบายและแผน  
-งานประกัน  

ร้อยละ 91 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

93.67  

2.5 -งานอาคารสถานที่  
-งานห้องสมุด 

ร้อยละ 91 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

91.00  

2.6 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร้อยละ 94 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

97.00  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1 -งานหลักสูตรฯ  

-ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ร้อยละ 88 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

91.04  

3.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ 88 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

95.67  
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ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 88 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90.38  
3.4 -ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

-งานหลักสูตรฯ 
ร้อยละ 88 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90.00  

3.5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 91 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

92.38  

 
2.    ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 15 มาตรฐาน  

 
     

ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.1 มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 

1.1 แผนงานกลุ่มสาระสุขฯ พละ 
 

ร้อยละ 86 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

100.00  

1.2 แผนงานกลุ่มสาระสุขฯ พละ ผู้เรียนร้อยละ 85 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

81.41  

1.3 แผนงานระดับชั้น 
 

ผู้เรียนร้อยละ 86 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง 
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

95.05  

1.4 แผนงานแนะแนว ผู้เรียนร้อยละ 87 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

89.00  

1.5 แผนงานแนะแนว ผู้เรียนร้อยละ 87 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น  

89.00  

1.6 แผนงานกลุ่มสาระฯ สุขฯ 
พละ  
แผนงานกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  

ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ และสร้างผลงานตามจินตนาการ 

92.50  

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 

 
แผนงานวัดผล 
 

ผู้เรียนร้อยละ 83 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

100.00  

2.2 
 

แผนงานบริหารกิจการ
นักเรียน 
 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

100.00  

2.3 
 

แผนงานกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

91.00  

2.4 
 

แผนงานกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 83 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

83.00  



 

 

88   สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

School Information System 2021 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.1 แผนงานกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย  
ผู้เรียนร้อยละ 77 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

97.50  

3.2 แผนงานกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย  

ผู้เรียนร้อยละ 77 มีทักษะในการฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  

86.50  

3.3 แผนงานระดับชั้น ผู้เรียนร้อยละ 88 มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

88.00  

3.4 แผนงานการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  

ผู้เรียนร้อยละ 86 สามารถใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

86.00  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
                  สมเหตุผล 

4.1 แผนงานวัดผล ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

92.19  

4.2 
 

แผนงานกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
 

ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

95.00  

4.3 แผนงานหลักสูตรฯ 
แผนงานกลุ่มสาระฯ 

ผู้เรียนร้อยละ 91 สามารถก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

91.25  

4.4 แผนงานหลักสูตรฯ 
แผนงานกลุ่มสาระฯ 

ผู้เรียนร้อยละ 91 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

91.50  

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
5.1 แผนงานวัดผล ร้อยละ 84 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  
95.37  

5.2 แผนงานวัดผล ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

100.00  

5.3 แผนงานวัดผล ร้อยละ 86 ของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

92.47  

5.4 แผนงานวัดผล ร้อยละ 84 ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

-  

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
                   สุจริต 

6.1 แผนงานกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพฯ 

ร้อยละ 86 ของผู้เรียนสามารถวางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จ 

86.00  



 

 

89    สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
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ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6.2 แผนงานกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพฯ 

ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

100.00  

6.3 แผนงานกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 86 ของผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 90.00  

6.4 แผนงานแนะแนว 
 

ร้อยละ 89 ของผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

94.96  

2.2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.1 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ครูร้อยละ 88 มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

95.00  

7.2 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ครูร้อยละ 87 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

87.00  

7.3 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ครูร้อยละ 87 มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

90.50  

7.4 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ครูร้อยละ 88 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

98.50  

7.5 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ครูร้อยละ 88 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

90.50  

7.6 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ครูร้อยละ 88 มีการให้ค าแนะนา ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

88.00  

7.7 แผนงานวิจัย ร้อยละ 91ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน 

100.00  

7.8 แผนงานระดับชั้น ร้อยละ 90 ครูมีการประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

92.99  

7.9 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 91 ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

95.00  

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแลเกิดประสิทธิผล 
8.1 แผนงานบริหารสานัก

ผู้อ านวยการ 
ร้อยละ 93 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

95.00  



 

 

90   สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

School Information System 2021 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

8.2 แผนงานบริหารสานัก
ผู้อ านวยการ 

ร้อยละ 93 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

95.00  

8.3 แผนงานบริหารสานัก
ผู้อ านวยการ 

ร้อยละ 92 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุ 

95.00  

8.4 แผนงานทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 92 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

92.00  

8.5 แผนงานวิจัย ร้อยละ 75 ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน     
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

 67.76 

   8.6 
 

แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ 
 

ร้อยละ 87 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

100.00  

มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ          
                   และเกิดประสิทธิผล 

9.1 แผนงานบริหารสานัก
ผู้อ านวยการ 

ร้อยละ 86 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

88.50  

9.2 แผนงานบริหารสานัก
ผู้อ านวยการ 

ร้อยละ 86 คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

88.50  

9.3 แผนงานบริหารสานัก
ผู้อ านวยการ 

ร้อยละ 85 ของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

85.00  

มาตรฐานที่ 10   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
10.1 แผนงานหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 
ร้อยละ 87 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

97.25  

10.2 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 87 มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ 

98.50  

10.3 แผนงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 87 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

98.00  

10.4 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียน 
การสอน 

ร้อยละ 86 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

86.00  

10.5 แผนงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 91 มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 

92.00  
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ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

10.6 แผนงานแนะแนว ร้อยละ 94 มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 74.00 

มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
11.1 แผนงานอาคารสถานที่ ร้อยละ 90 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน

มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

98.00  

11.2 แผนงานบริหารฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

ร้อยละ 83 มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 

90.00  

11.3 แผนงานห้องสมุด ร้อยละ 94 มีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

99.00  

มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
12.1 แผนงานนโยบายและแผน ร้อยละ 93 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
95.00  

12.2 แผนงานนโยบายและแผน ร้อยละ 93 มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 85.00 

12.3 แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 94 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

94.00  

12.4 แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ร้อยละ 94 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 70.00 

12.5 แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 93 มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

70.00  

12.6 แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 93 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

94.00  

2.3   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1 แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 85 โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

100.00  
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ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

13.2 แผนงานบริหารฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 92 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

97.00  

2.4   มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
14.1 -แผนงานนโยบายและแผน 

-แผนงานประกันคุณภาพ 
ร้อยละ 94 มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

 70.00 

14.2 -แผนงานนโยบายและแผน 
-แผนงานประกันคุณภาพ 

ร้อยละ 94 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

 70.00 

2.5   มาตรฐานด้านการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
15.1 -แผนงานนโยบายและแผน 

-แผนงานประกันคุณภาพ 
ร้อยละ 94 มีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 70.00 

15.2 -แผนงานนโยบายและแผน 
-แผนงานประกันคุณภาพ 

ร้อยละ 94 มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   70.00 

 

    3.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์ค าเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง   
        4  มาตรฐาน  

 

ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
1.1 -งานกิจกรรม 

-งานระดับชั้น 
ร้อยละ 83 ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม (มิติที่ 1) 100.00  

1.2 -งานกิจกรรม 
-งานระดับชั้น 

ร้อยละ 83 ผู้เรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ 
(มิติที่ 4) 

100.00  

1.3 -งานกิจกรรม 
-งานระดับชั้น 
-กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 83 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
(มิติที่ 2,3,7) 

91.03  

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ (มิติที่ 8) 
2.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 86 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเชื่อ ค่านิยม 

วิถีชีวิต และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (มิติ
ที่ 3,8) 

88.25  
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ตัวบ่งชี้ 
 

แผนงาน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร (มิติที่ 3,8) 

91.62  

2.3 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
(คอม) 

ร้อยละ 86 ผู้เรียนรู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและ
เครือข่ายทางสังคม (มิติที่ 3,8) 

88.00  

2.4 -กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 83 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(มิติที ่3,8) 

83.50  

2.5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 86 ผู้เรียนสามารถเชื่อมประสานการ
ทำงานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆ 
จนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (มิติที่ 3,8) 

88.25  

2.6 -งานกิจกรรม 
-งานระดับชั้น 
-งานอภิบาล 

ร้อยละ 83 ผู้เรียนพัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิต
ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
และการมีส่วนร่วมในการกระทาเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม (มิติที่ 3, 6,7, 8) 

 46.67 

มาตรฐานที ่3   คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต  
 

3.1 -งานอภิบาล 
-งานทรัพยากรมนุษย์ 

ร้อยละ 91 บุคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง     
ธรรมาชนที่ดีปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา   
ที่ตนนับถือ (มิติที่ 1, 2, 8) 

97.50  

3.2 -ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-งานหลักสูตรฯ 

ร้อยละ 88 ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน (มิติที่ 5, 6 MEC หน้า 30-31) 

89.50  

มาตรฐานที่ 4  คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 
4.1 งานบริหารสานักผู้อานวยการ ร้อยละ 92 โรงเรียนบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย (มิติที่ 3, 6, 8) 

95.00  

4.2 -งานบริหารฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
-งานหลักสูตรฯ 

ร้อยละ 87 โรงเรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาตาม
ทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 
(มิติที่ 3, 6 ,7) 

98.75 
 

4.3 -งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
-งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน 

ร้อยละ 81 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ (มิติที่ 2) 

81.00 
 

4.4 -งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ร้อยละ 91 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมตามการศึกษาตามแนวนักบุญ 
มงฟอร์ต (มิติที่ 8) 

100.00 
 

4.5 งานบริหารทุกฝ่าย ร้อยละ 86 โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับ
บุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 6) 

100.00  
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   2.2  สรุปตามตัวชี้วัด สภาพความส าเร็จ สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข  
 

1. สรุปผลการประเมินสภาพความส าเร็จตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.3 มาตรฐาน  
 

มาตรฐาน 
จ านวน
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน  

สาเหตุของปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

 

บรรลุ 
 

ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

10 10   - 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

6 5 1 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 
จึงไม่มีการตรวจติดตามแบบลง
พื้นที่ มีเพียงการสังเกตแลดู
ร่องรอยของเอกสาร 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5 5 - - 

สรุปผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2564 

21 20 0 - 

 
กราฟแสดงผลการประเมินสภาพความส าเร็จตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 

 ปีการศึกษา 2564 
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2.  สรุปผลการประเมินสภาพความส าเร็จตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 15 มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
จ านวน
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน  

สาเหตุของปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

 

บรรลุ 
 

ไม่บรรลุ 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ 

6 6 -  

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4 4 -  

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

4 4 -  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

4 4 - ไม่ได้ด าเนินการ 5.4 เนื่องจากไม่มีการ
สอบ o -net 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

4 4 -  

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4 4 - - 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

9 9 - - 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพแลเกิดประสิทธิผล 

6 5 1 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
สาเหตุ  
  เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ท าให้
โรงเรียนต้องมกีารปรับการจัดการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์และปรับการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ซึ่งอาจจะท าให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ยังขาดความเข้าใจและต้องใช้เวลา 
ในการปรับตัว 
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มาตรฐาน 

จ านวน
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน  

สาเหตุของปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

 

บรรลุ 
 

ไม่บรรลุ 

    แนวทางการแก้ไขปัญหา  
  สื่อสารกับนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนให้ครบทุกระดับชั้นเพื่อชี้แจงและ
ช่วยกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองในการ
ช่วยให้นักเรียนผ่านการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

3 3 - - 

มาตรฐานที่ 10   สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน    

6 5 1 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 
งานแนะแนวจึงไม่มีการจัดระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน มีเพียงการให้
ค าแนะน าระหว่างการเรียนออนไลน์บ้าง 

มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

3 3 - - 

มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

6 3 3 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 
จึงไม่มีการตรวจติดตามแบบลงพ้ืนที่  
มีเพียงการสังเกตแลดูร่องรอยของ
เอกสาร 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13   สถานศึกษามี 
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให ้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2 2 - - 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14   สถานศึกษามี 
การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2 - 2 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่มี
การจัดกิจกรรม 

มาตรฐานด้านการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15   สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

2 - 2 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่มี
การจัดกิจกรรม 
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มาตรฐาน 

จ านวน
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน  

สาเหตุของปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

 

บรรลุ 
 

ไม่บรรลุ 

สรุปผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
15 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2564 
 

65 57 8 - 

 
กราฟแสดงผลการประเมินสภาพความส าเร็จตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2564 
 

 

 
         3.  สรุปผลการประเมินสภาพความส าเร็จตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์ค าเบรียลแห่ง  

     ประเทศไทยฉบับปรับปรุง   
 

มาตรฐาน 
จ านวน
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน  

สาเหตุของปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

 

บรรลุ 
 

ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

3 3 - - 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาความ
เป็นเลิศ (มิติที่ 8) 

6 5 1 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่
มีการจัดกิจกรรม 
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มาตรฐาน 

จ านวน
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน  

สาเหตุของปัญหา/ 
แนวทางแก้ไข 

 

บรรลุ 
 

ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพบุคลากร
ตามทิศทางการศึกษาในแนว
นักบุญมงฟอร์ต  

2 2 - - 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษา
ในแนวนักบุญมงฟอร์ต 

5 5 - - 

สรุปผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์ค าเบรียลแห่ง
ประเทศไทยฉบับปรับปรุง  
4 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2564 

16 15 1 - 

 
กราฟแสดงผลการประเมินสภาพความส าเร็จตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2564 
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3.  สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม    
     3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ. ( 3 มาตรฐาน )  
 
 

 

มาตรฐาน  
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 
ร้อยละ คุณภาพ 

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

91.00 91.32 ยอดเยี่ยม 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 86.00 91.00 ยอดเยี่ยม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 86.00 86.00 ดีเลิศ 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.00 95.37 ยอดเยี่ยม 
    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 89.00 97.48 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 95.17 ยอดเย่ียม 

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

86.00 94.50 ยอดเยี่ยม 

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

สรุปเฉลี่ยรวม 3 มาตรฐาน 93.14 ยอดเย่ียม 
ผลรวมของผลประเมินในภาพรวมท้ัง 3 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 93.14 มีคุณภาพระดับ ยอดเย่ียม 
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     3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ( 15 มาตรฐาน )  
 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 
ร้อยละ คุณภาพ 

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

86.00 95.05 ยอดเยี่ยม 

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

85.00 92.50 ยอดเยี่ยม 

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

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 93.50 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

77.00 97.50 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 77.00 86.50 ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 88.00 88.00 ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 86.00 86.00 ดีเลิศ 

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

91.00 92.19 ยอดเยี่ยม 

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

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

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

                                               ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6 92.74 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ    
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

88.00 95.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

87.00 87.00 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 

87.00 90.50 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

88.00 98.50 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
วิธีการที่หลากหลาย                 

88.00 90.50 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

88.00 88.00 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ 
ใช้ผลในการปรับปรุงการสอน 

91.00 100.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 90.00 92.99 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  91.00 95.00 ยอดเยี่ยม 

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

93.00 95.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ                  

92.00 95.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 92.00 92.00 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 75.00 67.76 ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

87.00 100.00 ยอดเยี่ยม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 8 90.79 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 86.00 88.50 ดีเลิศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

86.00 88.50 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 85.00 85.00 ดีเลิศ 
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 9 87.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 87.00 97.25 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่  10.2 จัดรายวิชาเพิ่ม เติมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

87.00 98.50 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
และความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

87.00 98.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
ความรู้ได้ด้วย ตนเอง                   

86.00 86.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน การสอน
อย่างสม่ าเสมอ                   

91.00 92.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน                    94.00 74.00 ยอดเยี่ยม 
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 10 90.96 ยอดเย่ียม 

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

90.00 98.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 83.00 90.00 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

94.00 99.00 ยอดเยี่ยม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 11 95.67 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง                 
ตัวบ่งช้ีที่ 12.1 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  93.00 95.00 ยอดเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

93.00 85.00 ดีเลิศ 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา                   

94.00 94.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา                   

94.00 70.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

93.00 70.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 12.6 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 93.00 94.00 ยอดเยี่ยม 
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 12 84.67 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                       
ตัวบ่งช้ีที่ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

85.00 100.00 ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
กับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

92.00 97.00 ยอดเยี่ยม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 13   98.50 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 
ร้อยละ คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น                     
ตัวบ่งช้ีที่ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

94.00 70.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา 

94.00 70.00 ด ี

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 14 70.00 ดี 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ 
                    คุณภาพสูงขึ้น    
ตัวบ่งช้ีที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา                    

94.00 70.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 94.00 70.00 ด ี
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 15 70.00 ดี 

สรุปเฉลี่ยรวม 15 มาตรฐาน 82.69 ดีเลิศ 
ผลรวมของผลประเมินในภาพรวมท้ัง 15 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ   82.69  มีคุณภาพระดับ ยอดเย่ียม 

 
 

     3.3  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ ( 4 มาตรฐาน )  
 

 

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 

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 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ 

2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความเช่ือ ค่านิยม วิถีชีวิต และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 86.00 88.25 ดีเลิศ 

2.2 ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างฉันท์มิตร 90.00 91.62 ยอดเยี่ยม 

2.3 ผู้เรียน รู้ทัน ฉลาดเลือก และสามารถประยุกต์ใช้สื่อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่าย
ทางสังคม   

86.00 88.00 ดีเลิศ 

2.4 ผู้เรียน สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 83.00 83.50 ดีเลิศ 

2.5 ผู้เรียนสามารถเช่ือมประสานการท างานร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่ าง ๆ จน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

86.00 88.25 ดีเลิศ 

2.6 ผู้เรียนพัฒนาค่านิยมตามแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และการ   
มีส่วนร่วมในการกระท าเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

83.00 46.67 ก าลัง 
พัฒนา 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2 81.04 ดีเลิศ 

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

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3 93.50 ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผลประเมินของโรงเรียน 

ร้อยละ คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 4  คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 
4.1 โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 92.00 95.00 ยอดเยี่ยม 

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

86.00 100.00 ยอดเยี่ยม 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4 94.95 ยอดเย่ียม 
สรุปเฉลี่ยรวม 4 มาตรฐาน 91.63 ยอดเย่ียม 

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

ภราดา ดร.ทักษะบุตร ไกรประสิทธิ์   ที่ปรึกษา 
  มิสรักชนก  วิจิตรลัญจกร   ประธาน   

มิสวัชรินทร์  รัตตะมณี   รองประธาน 
มิสดวงเนตร  เวทยานนท์   กรรมการ 
มิสนภาพร  ทิวารักษ์    กรรมการ 
ม.นนทวุฒิ  กิตติวโยธิน   กรรมการ 
มิสชนัญญา  รัตนนิตย์   กรรมการ 
มิสบุณฑริก  ศรีไสยา    กรรมการ 
มิสบุญตา  สหวงศ์เจริญ   กรรมการ 
มิสนิศารัตน์  คงสวัสดิ์    กรรมการ 
มิสชุลีพร  ดัดงาม    กรรมการ 
มิสณิชนันทน์  นาคสวัสดิ์   กรรมการ 
ม.วิภาคย์  ทวีศักดิ์พจน์   กรรมการ 
มิสกาญจนา  ครุฑทอง   กรรมการ  
มิสฌลณัญ  ธราพร    กรรมการ 
มิสสุภานันท์  ปาเทพ    กรรมการ 
มิสชนากานต์  ศรีชมภู    กรรมการและเลขานุการ 
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