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คํานํา 

 

   รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับน้ี เป�นการสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบป!การศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต( ท่ีสะท+อนให+เห็นภาพความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบท
ของโรงเรียน ซึ่งมีองค(ประกอบ 2  ส3วน  ได+แก3 ส3วนท่ี 1 บทสรุปของผู+บริหาร ส3วนท่ี 2 รายงานผลการ
ประเมินตนเองและภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค( เพ่ือนําเสนอผลการจัดการศึกษาในรอบป!ท่ีผ3านมา 
ซึ่งเป�นข+อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป�นการเตรียมความพร+อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกต3อไป 
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ส�วนท่ี 1 
บทสรุปของผู�บริหาร 

ตอนท่ี  1 ข�อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

            โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต(  รหัส 1110100052 ท่ีต้ัง 25 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 40 แขวงบางรัก 
เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย(  10500  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส3งเสริมการศึกษาเอกชน 
โทรศัพท(0-2234-7779, 0-2234-3095, 0-2630-6238  โทรสาร ต3อ 217  e-mail  :  Webmaster@asc.ac.th   
website :  www.asc.ac.th  ได+รับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ พ.ศ.2448  เป^ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 -  6  จํานวน
นักเรียน 1,594 คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 112 คน  

 

ตอนท่ี  2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง 

 1)   ป/จจุบันโรงเรียนดําเนินงานอยู�ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม 

 2)   หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.1 ผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง โดยมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู+เรียนใน

ระดับชั้น ม.3, ม.6 สูงกว3าระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ ทุกรายวิชาอย3างต3อเนื่อง
ทุกป! (ย+อนหลัง 3 ป!)  

2.2 ค3าเฉลี่ยรวมของการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้น ม.3, ม.6 ในป!ปcจจุบัน สูงข้ึนกว3าป!ท่ี
ผ3านมา(ย+อนหลัง 3 ป!) 
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2.3 ผลการสอบเข+าศึกษาต3อในระดับมหาวิทยาลัยของผู+เรียนท่ีจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 อยู3ใน
ระดับสูงเกือบร+อยละ 100 อย3างต3อเนื่องทุกป! 

2.4 ผ3านการประเมินเป�นโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู3มาตรฐานสากล จาก สช. ป!การศึกษา 2558 
ผลการประเมินระดับ ดีมาก มีความรู+ ความเข+าใจและทักษะต3าง ๆ ตามหลักสูตรอย3างเป�น
รูปธรรมและต3อเนื่อง   

2.5 ได+รับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ค3าเฉลี่ย
ผลการทดสอบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 และ 6  ป!การศึกษา  2560 สูงกว3าทุกสังกัด ทุก
รายวิชาตามเกณฑ(ท่ีกําหนด ในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําป! พ.ศ. 2561”จาก 
สช.เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ(2561   

2.6 ผู+เรียนมีทักษะการสื่อสารด+านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 ท่ี
ระดับ A2 ของสถาบัน Oxford คิดเป�นร+อยละ 71.10 และชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 ท่ีระดับ B1 ของ
สถาบัน Oxford คิดเป�นร+อยละ 81.00  

2.7 ผู+เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค(และค3านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณ(ท่ีโรงเรียนกําหนดปรากฎ
ชัดเจนจนได+รับการพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักด์ิ ดีเด3น โครงการเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาท่ีสร+างพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

 2.8  ผู+เรียนมีส3วนร3วมในการอนุรักษ(พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมเป�นรูปธรรม จได+รับ 
        รางวัล Energy Mind Award ระดับ 5 ดาวจากการไฟฟHานครหลวง 2 รอบ  
  2.9  ผู+บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดย

มีการกําหนดเปHาหมาย วิสัยทัศน( และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงค(ของแผนการศึกษาชาติ ตาม
แผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา 2560-2564 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป! มีปฏิทิน
ปฏิบัติงานชัดเจน  และสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน ท+องถ่ินอย3างชัดเจน เช3นจัดให+มี
การเรียนการสอนท่ีเน+นภาษาอังกฤษเป�นระบบเข+มข+น Intensive English Program (IEP) มีการ
ปรับหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเพ่ิมแผนการเรียนภาษาจีนกับโรงเรียนในประเทศจีน
แบบ 2+1 คือเรียนท่ีไทย 2 ป!และเรียนท่ีจีน 1 ป! จบหลักสูตรเท3ากับ ม.6 

2.10  บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล เป^ดโอกาสให+ผู+เก่ียวข+องมีส3วนร3วม ดําเนินการตามระบบ 
PDCA มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอย3าง
เหมาะสม ชัดเจน และส3งผลให+โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย3างมีคุณภาพและได+มาตรฐาน 
ผู+เรียนท่ีจบการศึกษามีการศึกษาต3อในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังในและนอกประเทศ ในอัตราท่ีสูง(เกือบ
ทุกคนท่ีจบ) ผู+ปกครอง ผู+เก่ียวข+องทุกฝ}ายมีความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของ
ผู+บริหารเป�นท่ียอมรับว3าเป�นโรงเรียน 1 ใน100 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศมาอย3าง
ต3อเนื่อง  
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       2.11 ได+รับโล3รางวัลโรงเรียนเอกชนท่ีได+เป^ดกิจการอย3างมีคุณภาพมากกว3า 100 ป! ในงาน “มหกรรมวัน 
     การศึกษาเอกชน ประจําป! พ.ศ. 2561”ภายใต+แนวคิด“100 ป!การศึกษาเอกชน มุ3งพัฒนา 
     การศึกษาไทย”  

                2.12  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล โดยโรงเรียนมีการดําเนินการตาม 
กฎกระทรวงฯว3าด+วยระบบ หลักเกณฑ( และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
อย3างต3อเนื่อง มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก (สมศ.)ไปใช+พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย3างสมํ่าเสมอ  มีการจัดประชุมครู ผู+ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
นําข+อเสนอแนะจากการประชุม และการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มาวิเคราะห( หาจุดเด3น จุดควรพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป! 
แก+ไขตามจุดท่ีควรพัฒนา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดําเนินการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอย3างสมํ่าเสมอ ทําให+พ3อแม3 ผู+ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน / ท+องถ่ิน และผู+มีส3วนเก่ียวข+อง มีความม่ันใจต3อระบบการบริหารและการ
จัดการของโรงเรียนในระดับสูง คิดเป�นร+อยละ 93.72และให+ความร3วมมือเป�นอย3างดื         

                2.13 โรงเรียนได+รับเกีรติบัตรสถานศึกษาดีเด3น ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับ
คุณภาพดีมากท้ังสามรอบ(สมศ.) คือรอบแรก(พ.ศ.2544-2548) รอบสอง(พ.ศ.2549-2553) และ
รอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ซ่ึงเป�น 1 ใน 360 โรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ  
(มีโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังหมด 31,508 โรง)  

2.14  โรงเรียนได+รับเกีรติบัตรรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากต+นสังกัด (สช.)ในระดับดีมาก 
        ท้ัง 2 รอบ 

 
 3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต�อไปอย�างไรให�ได�มาตรฐานท่ีดีข้ึนกว�าเดิม 1 ระดับ 
 3.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2. จัดมาตรการ การปกปHองคุ+มครองนักเรียน ตามนโยบายของพระศาสนจักร 
                                                   ในประเทศไทย 
    3.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3. จัดให+นักเรียนทดสอบทักษะการสื่อสารด+านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
                                                   ของ CEFR ในทุกระดับชั้น  
    3.4 แผนปฏิบัติงานท่ี 4. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู+กับเครือข3ายภายในเพ่ือพัฒนาการสอนโดย 
                                                   ใช+ชุมชนการเรียนรู+ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community  
                                                 : PLC) 
                 3.5 แผนปฏิบัติงานท่ี 5. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
                                                   ให+เป�นปcจจุบัน โดยให+มีการ กํากับ ติดตามอย3างน+อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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                                                                     ลงนาม................................................................ 

        (นางสาวนิภา พรฤกษ(งาม) 

        ผู+อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต( 

                                                                      วันท่ี..........เดือน.................. พ.ศ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส�วนท่ี 2  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตอนที่ 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
1. ข�อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
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  โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต(   รหัส 1110100052  ท่ีต้ัง 25 ถนนเจริญกรุง    ซอยเจริญกรุง 40  
แขวงบางรัก  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย( 10500   สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
ส3งเสริมการศึกษาเอกชน        โทรศัพท(  0-2234-7779, 0-2234-3095,  0-2630-6238       โทรสาร ต3อ 217   
e-mail :  Webmaster@asc.ac.th    website :  www.asc.ac.th    ได+รับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ พ.ศ. 2448    
เป^ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี 6   

      

2.  ข�อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข+อมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2561) 

- ผู+บริหาร     จํานวน           2     คน 
- ครู (บรรจุ)    จํานวน        108     คน 
- บุคลากรทางการศึกษา   จํานวน          4     คน 
- เจ+าหน+าท่ีอ่ืน ๆ    จํานวน            -     คน 

 รวม    จํานวน        112     คน 
 
3.   ข�อมูลนักเรียน (ข+อมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2561) 

- เตรียมอนุบาล    จํานวน        -           คน 
- ก3อนประถมศึกษา   จํานวน        -           คน 
- มัธยมศึกษาตอนต+น   จํานวน        764       คน 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   จํานวน        830       คน 

 รวม    จํานวน      1,594       คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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1. ผลการประเมินเปPนรายมาตรฐาน (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ) 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม   
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 

 ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.1.1 ความสามารถในการอ3าน 
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคํานวณ 

1.กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
       สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายไว+ใน พันธกิจข+อท่ี 1 ผลิตผู+ เรียนให+มีความรู+  
ความสามารถพร+อมด+วยคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ(  เปHาหมายท่ี  1 ผู+เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการสูง กลยุทธ(ข+อท่ี 1.1 พัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพตามอัตลักษณ( 
 
1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� สถานศึกษาได+กําหนดให+ครจูัดการเรยีนการสอนท่ีเน+น การอ3าน 
การเขียน การสื่อสาร ในกลุ3มสาระการเรียนรู+ต3างๆ คือ ภาษาไทย  ภาษาต3างประเทศและ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน+น การคิดคํานวณ ในกลุ3มสาระการเรยีนรู+ คณิตศาสตร( 

 
กลุ�มสาระการเรียนรู� 

หน�วยการเรียน/เนื้อหาการเรียนรู� 
ภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหX 

ท่ี 
ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาหX 

ท่ี 
ภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 การอ3านจับใจความ

สําคัญ 
1-2 อ3านได+เข+าใจ

เรื่องสุภาษิต 
1-2 

  
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 2 อ3านได+เข+าใจเรื่อง

นิราศ 
1-3 อ3านประเมินค3า 1-2 

  
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 การอ3านจับใจความ

วิเคราะห(ตามเน้ือ
เรื่อง 

1 อ3านบทร+อยกรอง  
บทอาขยาน  

1-2 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 4 การอ3านแปลความ 
ตีความ ขยายความ 

1 การอ3านจับความ
สารคด ี

1-2  

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 5 การอ3านแปลความ 
ตีความ ขยายความ  

1 การอ3านลลิิต
ตะเลงพ3าย 

1-2 
  

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 การอ3านแปลความ 
ตีความ ขยายความ 

1 การอ3านอย3างมี
วิจารณญาณ  

1-2 
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กลุ�มสาระการเรียนรู� 

หน�วยการเรียน/เนื้อหาการเรียนรู� 
ภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหX

ท่ี 
ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาหX 

ท่ี 
ภาษาต�างประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 How do you get 

to school? 
14 Her cartoon 4 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 2 Passive voice 13 Talking about 
English 

2 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 Breaking the 
rule 

17 Meals on the 
wheels 

7 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 4 My opinion 10 Do you 
believe me? 

13 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 5 Local 
Communities 

8 Proverb 14 
  

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 Global Issue 13 Conflicts in 
the society 

9 

 
กลุ�มสาระการเรียนรู� หน�วยการเรียน/เนื้อหาการเรียนรู� 

ภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหX 
ท่ี 

ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาหX 
ท่ี 

คณิตศาสตรX  
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 การบวกการลบ

จํานวนเต็ม 
2 การแก+สมการ

เชิงเส+นตัวแปร
เดียว  

3 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 2 การหาค3าตัวแปรใน
สัดส3วน 

2 การบวก ลบ 
คูณและหาร
จํานวนจริง  

7-8 
  

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 การหาคําตอบของ
ระบบสมการเชิง
เส+นสองตัวแปร 

13 การแก+อสมการ
เชิงเส+นตัวแปร
เดียว 

3 
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ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 4 การกระทําระหว3าง
เซต 

7 การหาค3า
จํานวนจริงท่ีมี
เลขช้ีกําลังเป�น
จํานวนตรรกยะ 

16 
 
  

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 5 การหาค3าเฉลี่ยเลข
คณิต 

     7 การแก+สมการใน
รูปของแฟกทอ
เรียล 

5 
  

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 การหาอนุกรม
เรขาคณิต 

12 การหาค3า
อัตราส3วน
ตรีโกณมิต ิ 

8 
 
  

 

 

 2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
             จากการดําเนินงานในด+านการจัดการเรียนรู+และการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ตามท่ีระบุไว+ ส3งผลให+ผู+เรียนมีทักษะในด+านการอ3าน การเขียน และการสื่อสาร ได+ตามเกณฑ(
ของแต3ละระดับช้ัน สามารถใช+ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันได+อย3าง
เหมาะสม ผู+เรียนมีนิสัยรักการอ3านและแสวงหาความรู+ด+วยตนเองจากห+องสมุด แหล3งเรียนรู+ 
และสื่อต3างๆ รอบตัว  มีทักษะการคิดคํานวณ การวิเคราะห(โจทย(ปcญหา และสามารถนําความรู+
ท่ีได+รับไปใช+ประโยชน(ในการเรียนรู+ ได+อย3างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธ์ิดังน้ี 
 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ของผู+เรียนท่ีได+เกรด 3 ข้ึนไปเฉพาะ
รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย-ต3างประเทศ-คณิตศาสตร( รวม 2 ภาคเรียน มีผลสรุปตามตารางดังน้ี 

ระดับชั้น 
(มัธยม) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
เข�าสอบ 
(คน) 

ผ�านเกณฑX (คน) เข�า
สอบ 
(คน) 

ผ�านเกณฑX (คน) 
ไทย ต�างประ 

เทศ 
คณิต ไทย ต�างประ 

เทศ 
คณิต 

มัธยมศึกษาป!ท่ี1 241 188 196 159 238 196 164 145 

มัธยมศึกษาป!ท่ี2 254 235 165 179 252 241 152 157 

มัธยมศึกษาป!ท่ี3 269 200 172 166 268 235 193 165 

มัธยมศึกษาป!ท่ี4 278 187 137 208 273 253 143 170 

มัธยมศึกษาป!ท่ี5 230 208 137 127 227 200 137 151 

มัธยมศึกษาป!ท่ี6 288 260 161 199 288 269 150 144 

รวมท้ังหมด 1,560 1,278 968 1,038 1,546 1,394 939 932 
คิดเป�นร+อยละ 81.92 62.05 66.54  90.17 60.77 60.28 

รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน คิดเปPนร�อยละ 70.29 
 
2.2 ผลการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข�อง 
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ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงานเชิง
ปริมาณ(ร�อยละ) 

1 โครงการส3งเสริมทักษะภาษาต3างประเทศ 87.00 
2 โครงการส3งเสริมทักษะภาษาไทย 86.04 
3 โครงการส3งเสริมทักษะคณิตศาสตร(  89.53 

รวมค�าเฉลี่ยคิดเปPนร�อยละ 87.52 
 
2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 

ตัวบ�งชี้ ผลประเมิน ถ�วงน้ําหนัก (ร�อยละ)  
ตัวบ�งชี้ท่ี ๔ ผู�เรียนคิดเปPน ทําเปPน 9/10 90.00 

  
  
 
 
 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตามประเด็นย�อยท่ี 1.1.1 ความสามารถในการอ�าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณตามเกณฑXของแต�ละระดับชั้น 
       โรงเรียนได+ดําเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นน้ีกับ
การประเมินคุณภาพผู+เรียนรายบุคล (ปพ.6) ด+านการอ3าน คิดวิเคราะห( การเขียนและการ
คํานวณ และใช+ระบบตรวจสอบถ3วงดุลกับผลการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข+องและผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอก ซึ่งมีผลสรุปตามตารางดังน้ี 
 

สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑXของแต�ละระดับชั้น 
คิดเปPนร�อยละ 

70.29 + 87.52 + 
90.00 / 3 = 82.60 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 

ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.1.2 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห( คิดอย3างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
แก+ปcญหา 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
             สถานศึกษากําหนดนโยบายไว+ ใน พันธกิจข+อ ท่ี  1 ผลิตผู+ เรียนให+มีความรู+  
ความสามารถพร+อมด+วยคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ(  เปHาหมายท่ี 1 ผู+เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการสูง กลยุทธ(ข+อท่ี 1.1 พัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพตามอัตลักษณ( 
 
1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู�  สถานศึกษาได+กําหนดให+ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน+น การคิด
วิเคราะห( การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก+ปcญหา ในกลุ3มสาระการเรียนรู+ สังคม
ศึกษาฯ และวิทยาศาสตร( 

กลุ�มสาระการเรียนรู� หน�วยการเรียน/เนื้อหาการเรียนรู� 
ภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหX 

ท่ี 
ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาหX 

ท่ี 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 

 

13                          SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2561 

 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 การปฎิตตินในการ
เคารพสิทธ์ิ 

2-3 ลักษณะท่ัวไปของ
ภูมิศาสตร( ฯลฯ 

4-5 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 2 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

1-2 แนวทางอนุรักษ(
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

7-8 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 พัฒนาชาติไทยสมัย
รัตนโกสินทร( 

2-3 การใช+เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร( 

3-4 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 4 ประวัติศาสตร(ของ
อาเซียน 

1-2 การเมืองการ
ปกครอง 

1-2 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 5 ความสัมพันธ(ของ
ภูมิศาสตร( 

1-2 พุทธศาสนากับ
วิทย( 

1-2 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 หลักกฎหมายแพ3ง
พาณิชย( 

1-2 การสํารวจทาง
ทะเล 

7-8 
 

วิทยาศาสตรX 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 สมบัติของสาร 13-14 การเปลีย่นหน3วย

อุณหภูม ิ
2 

 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 2 ดินและการอนุรักษ( 11-12 สารอาหารท่ีให+

พลังงาน 
2 

 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 คํานวณความต3าง

ศักดิกระแสไฟฟHาฯ 
11-12 ปcญหาสิ่งแวดล+อม 18 

 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 4 อัตราเร็วและ

ความเร็ว 
2-3 กําลัง 4 

 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 5 สูตรโมเลกูล 5-9 ไลป̂ด 8 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 ฮอร(โมนส( 5-6 อายุทางธรณีวิทยา 7 

 
1.2 มีโครงการ/กิจกรรม  ท่ีส3งเสริมทักษะการคิดของผู+เรียน คือ 
    1. โครงการค3ายวิทยาศาสตร(  
    2. กิจกรรมโครงงานบูรณาการ   
    3. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร( 
 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
            จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณท่ีได+จัดทําแผนการเรียนรู+ ท่ีเน+นให+
ผู+เรียนได+ฝ�กทักษะด+านการคิดวิเคราะห( และการแก+ปcญหาในสถานการณ(ต3าง ๆ ส3งผลให+ผู+เรียน
มีทักษะด+านการคิดวิเคราะห( เขียนสื่อความ และมีทักษะในการใช+เหตุผลในการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับโจทย(ปcญหา และสถานการณ(ต3างอย3างสร+างสรรค(  ตลอดท้ังครูได+มี
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โครงการต3าง ๆ ท่ีส3งเสริมให+นักเรียนได+มีทักษะด+านความคิด และปฏิบัติอย3างเป�นกระบวนการ 
สามารถนําความรู+ท่ีได+รับไปปรับใช+ในการเรียนรู+วิชาอ่ืน ๆ ได+อย3างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธ์ิ
ดังน้ี 
 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ของผู+เรียนท่ีได+เกรด 3 ข้ึนไปเฉพาะ
รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร(-สังคมศึกษาฯ รวม 2 ภาคเรียน มีผลสรุปตามตารางดังน้ี 

ระดับชั้น 
(มัธยม) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
เข�าสอบ (คน) ผ�านเกณฑX 

(คน) 
เข�าสอบ (คน) ผ�านเกณฑX 

(คน) 
วิทยX สังคม วิทยX สังคม วิทยX สังคม วิทยX สังคม 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 241 241 151 208 238 179 238 206 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 254 254 157 191 252 252 143 182 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 269 269 154 236 268 268 213 221 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 277 277 177 251 273 273 247 244 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 123 230 107 148 121 227 107 158 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 134 288 101 168 - 288 - 134 

รวม 1,298 1,559 847 1,202 1,152 1,487 948 1,145 
รวมท้ังหมด 1,429 1,025 1,320 1,047 

คิดเป�นร+อยละ 71.72 คิดเป�นร+อยละ 79.31 

รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน  
คิดเปPนร�อยละ 

71.72 + 79.31 / 2 = 75.51 
 

 
2.2 ผลการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข�อง 
  ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ(ร�อย

ละ) 
1 โครงการค3ายวิทยาศาสตร( 94.00 
2 กิจกรรมโครงงานบูรณาการ 91.00 
3 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร( 91.00 

รวมค�าเฉลี่ยคิดเปPนร�อยละ 92.00 
 

2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 
ตัวบ�งชี้ ผลประเมิน ถ�วงน้ําหนัก (ร�อยละ) 

ตัวบ�งชี้ท่ี ๔ ผู�เรียนคิดเปPน ทําเปPน 9/10 90.00 
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3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ตามประเด็นย�อยท่ี 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะหX คิดอย�างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก�ป/ญหา  

        โรงเรียนได+ดําเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นน้ี

กับการประเมินคุณภาพผู+เรียนรายบุคล (ปพ.6) ด+านการคิดวิเคราะห( คิดอย3างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก+ปcญหาและใช+ระบบตรวจสอบถ3วงดุลกับผลการ
ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข+องและผลการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีผลสรุปตามตารางดังน้ี 
 

 
สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑXของแต�ละระดับชั้น   

คิดเปPนร�อยละ 
75.51 + 92.00 + 

90.00 / 3 = 83.75 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 
ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.1.3 ความสามารถในการสร+าง
นวัตกรรม 
 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
             สถานศึกษากําหนดนโยบายไว+ ใน พันธกิจข+อ ท่ี 1 ผลิตผู+ เ รียนให+มีความรู+  
ความสามารถพร+อมด+วยคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ( เปHาหมายท่ี 1 ผู+เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการสูง กลยุทธ(ข+อท่ี 1.1 พัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพตามอัตลักษณ( 
 
1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� สถานศึกษาได+กําหนดให+ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นการสร+าง

ผลงาน นวัตกรรม โครงงาน ในกลุ3มสาระการเรียนรู+ศิลปะ และกลุ3มสาระการเรียนรู+การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี คือ 

กลุ�มสาระการเรียนรู� หน�วยการเรียน/เนื้อหาการเรียนรู� 
ภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหXท่ี ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาหXท่ี 

ศิลปะ 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 การสร+างงาน

ทัศนศิลป� 
6-10 ทัศนศิลป�กับ

วัฒนธรรม 
6-10 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 2 เทคนิคการสร+าง
งานทัศนศิลป� 

13-18 งานทัศนศิลป�ของ
ไทยแต3ละยุคสมัย 

16-20 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 การสร+างงาน
ทัศนศิลป� 2 และ 3
มิต ิ

17-19 การออกแบบ
ลวดลาย 

14-19 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 4 เทคนิคการสร+าง
งานศิลปะ 

10-15 การวาดรูปจําลอง
เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลงานทัศนศิลป� 

5 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 5 เทคโนโลยีและการ
ออกแบบ 

10-18 รูปแบบทัศนศิลป�
ตะวันออกและ
ตะวันตก 

10-12 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 การออกแบบแฟHม
ผลงานทัศนศิลป� 

7-11 การวาดภาพ
การ(ตูนแนะนํา
ตนเอง 

9-10 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 ความรู+เบ้ืองต+น

เทคโนโลย ี
1-3 เทคโนโลยีรอบตัว 1-5 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 2 คอมพิวเตอร(
เบ้ืองต+น 

1-4 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1-20 
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ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 ระดับของ
เทคโนโลย ี

4-5 การเขียน
โปรแกรมภาษาซ ี

12-15 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 4 เทคโนโลยีกับ
ศาสตร(ด+านอ่ืน 

6-8 การออกแบบ
ผลิตภณัฑ( 

10-14 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 5 การใช+เทคโนโลยี
อย3างสร+างสรรค( 

6-9 องค(ประกอบ
คอมพิวเตอร( 

4-6 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 ข+อมูลและ
สารสนเทศ 
 

7-9 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ( 

12-15 

1.2 มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีวัตถุประสงค(ในการส3งเสริมผู+เรียนสร+างผลงานหรือนวัตกรรม คือ 
    1. โครงการส3งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
    2. โครงการส3งเสริมทักษะศิลปะ 
    3. กิจกรรมโครงงานบูรณาการ  
    4. กิจกรรมแสดงผลงานทางทัศนศิลป�  
    5. กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ 
 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
       จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูท่ีได+จัดการเรียนรู+ ท่ีเน+นให+ผู+เรียนได+ฝ�ก
ทักษะด+านการสร+างผลงานหรือนวัตกรรม ส3งผลให+ผู+เรียนมีทักษะ สามารถนําความรู+ท่ีได+รับไป
สร+างผลงานหรือนวัตกรรม ได+อย3างมีประสิทธิภาพ 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล 
มีการส�งเสริมให�ผู�เรียนส�งประกวดผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม  
 ภายในป!การศึกษาท่ีผ3านมา จํานวน  5   ครั้ง ซึ่งผลงานท่ีส3งประกวด  คือ  
     1. กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐXโครงงานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยีนานาชาติ 
หัวข+อการแข3งขัน (K*BOT ASIA 2018) หัวข+อ “Clean Rivers & Green Mountains” จัดข้ึน
ระหว3างวันท่ี 19-22 สิงหาคม พ.ศ.2561 จัดการแข3งขัน ณ มหาวิทยาลัยฮ3องกงโพลีเทคนิค 
(The HonKong Polytechnic University) เขตปกครองพิเศษฮ3องกง สาธารณรัฐประชาชน
จีนผลการแข3งชัน มีดังน้ี 
       ประเภทท่ี 1  การประกวด K * BOT Asia 2018   ในหัวข+อ Blue Sky, Clean  River & 
Green Mountain ได+รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1      
       ประเภทท่ี 2  On-site Maker Challenge (Secondary) หัวข+อ Falling Ball ได+รับ
รางวัลชมเชย 
     2. กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข+อ "ภาษาฝรั่งเศสนําสู3อาชีพ"หัวข+อ “La langue 
française, un about professional วันเสาร(ท่ี 7 กันยายน 2561 ณ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
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คณะศิลปะศาสตร( มหาวิทยาลัยรงัสิต ได+รับรางวัลชนะเลศิอันดับท่ี 1 ได+รับโล3รางวัลและเกียรติ
บัตร 
     3. กิจกรรมประกวดหนังสั้น “BKK Teen TB: เด็กเทพฯยตุิวัณโรค” จัดโดย สาํนักงาน
อนามัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ทีม ASC Assembly ได+รับคัดเลือกเข+ารอบ
อันดับที่ 4 จากผู+เข+าแข3งขัน 21 เรื่องผลการแข3งขัน ได+รับรางวัลชมเชย ได+รับเกียรติบัตร 
และ เงินรางวัล 2,000   บาท 
     4. กิจกรรมประกวดคลิป “เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ(แห3งการคุ+มครอง สัญลักษณ(แห3ง 
ความหวัง”จัดโดย สภากาชาดไทย ร3วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว3างประเทศ (ICRC) 
ผลการแข�งขันได+รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท 
     5.  กิจกรรมแข�งขนัวาดภาพ โครงการ BCC Artist Award 7 ป!การศึกษา 2561 ณ 
โรงเรียนกรุงเทพครสิเตยีนวิทยาลยั 
        -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต+น ได+รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได+รับถ+วยรางวัลและเกียรติ
บัตรและได+รางวัลชมเชย ได+รับเกียรติบตัร  
        -  มัธยมศึกษาตอนปลาย ได+รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได+รับเกียรติบัตร และได+
รางวัลชมเชยได+รับเกียรติบัตร 

 สถานศึกษามผีู+เรยีนท่ีได+รับรางวัลจากการผลิตผลงาน ช้ินงาน โครงงาน นวัตกรรม 
จากหน3วยงานภายนอก ในรอบ 3 ป!น้ี คือ  
     1.กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐXโครงงานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยีนานาชาติ  
ณ มหาวิทยาลัยฮ3องกงโพลีเทคนิค (The HonKong Polytechnic University) เขตปกครอง 
พิเศษฮ3องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 1.1 ระหว�างวันท่ี 11 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผลการแข3งขัน มีดังน้ี 
      ประเภทท่ี 1 The  Sensor Trash   ผลปรากฏว3า   ได+รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
      ประเภทท่ี 2  ลูกบอลตกถึงพ้ืนช+า    ผลปรากฏว3า   ได+รับรางวัล   ชมเชย 
 1.2 ระหว�างวันท่ี 19-22 สิงหาคม พ.ศ.2561 ผลการแข3งชัน มีดังน้ี 
      ประเภทท่ี 1  การประกวด K * BOT Asia 2018   ในหัวข+อ Blue Sky, Clean  River & 
Green Mountain ได+รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1      
      ประเภทท่ี 2  On-site Maker Challenge (Secondary) หัวข+อ Falling Ball ได+รับ
รางวัลชมเชย 
     2. โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปc 5 โดยกลุ3ม ปตท. ร3วมกับรายการโมเดริ(นไนน(การ(ตูน     
        ผลงาน “Water hyacinth polymer” วันท่ี 9 กันยายน 2560 ณ ห+องออดิทอเรียม 
บมจ.อสมท.  นางสาวณิชกานต( ตณัฑวิรณุฬห( ม 6/4  ได+รับรางวัลความคิดสร+างสรรค(ดีเด3น  
ได+ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญีปุ่}น  วันท่ี 2-8 ตุลาคม 2560 
     3. กิจกรรมประกวดการเสริมสร�างสัญลักษณXพิพิธภัณฑXอัญมณีและเคร่ืองประดับหรือ 
“GIT Gen Guardians Mascot Contest “จัดโดย สถาบันวิจยัและพัฒนาอัญมณีและ 
เครื่องประดับแห3งชาติ (องค(การมหาชน) หรือ GIT วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 
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นางสาว พรพุทธ เช้ือเล็ก ม.3/5  ได+รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท  
และเกียรติบตัร 
     4. กิจกรรมแข�งขันพับกระดาษโอริงามิ ภายใต�หัวข�อ “นิทานกระดาษ จัดโดย Mainichi 
Academic ศูนย(แนะแนวศึกษาต3อประเทศญี่ปุ}นครบวงจร ณ โรงแรมแกรนด(เซนเตอร(พอยต( 
เทอมินอล   เมื่อวันท่ี 26 -27 สิงหาคม พ.ศ.2560  ผลปรากฏว�าได+รับรางวัลชนะเลศิ  ได+รับโล3
รางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัลจํานวน 5000 บาท 
 

ตารางเทียบเชิงปริมาณ ผลการประเมินตนเอง 1.1.3 ความสามารถในการสร�าง
นวัตกรรม 

ข�อ คะแน
น 

ความหมาย คําอธิบายเชิงคุณภาพ 

9 5.00 
ยอดเยี่ยม 

มีข+อ 8 + นวัตกรรมได+รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ 

8 4.69 มีข+อ 7 + นวัตกรรมของผู+เรียนได+รับรางวัลจากหน3วยงาน
ภายนอก 

7 4.37 
ดีเลิศ 

มีข+อ 6 + มีนวัตกรรมท่ีผู+เรียนสร+างขึ้นไม3น+อยกว3า 3 ช้ิน ในรอบ
2 ป! 

6 4.06 มีข+อ 5 + สถานศึกษามีนวัตกรรมท่ีผู+เรียนสร+างขึ้นอย3างชัดเจน 

5 3.74 
ดี 

มีข+อ 4 + มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการส3งเสริมการสร+างนวัตกรรม
ชัดเจน 

4 3.43 มีข+อ 3 + ดําเนินการส3งเสริมต3อเน่ืองมาแล+วไม3น+อยกว3า 3 ป! 

3 3.12 
ปานกลาง 

มีคุณสมบัติตามข+อ 2 และมีการส3งเสรมิไม3น+อยกว3า 2 ระดับช้ันขึ้นไป  

2 2.80 ครูหรือผู+รับผิดชอบสามารถอธิบายขั้นตอนการส3งเสริมผู+เรียนใน
การสร+างนวัตกรรมได+ 

1 2.49 กําลังพัฒนา สถานศึกษายังไม3ได+ดําเนินการแต3กําลังเตรียมการเพ่ือส3งเสริม
พัฒนา 

สรุปผล ตามประเด็นย�อยท่ี 1.1.3 ความสามารถในการสร�างนวัตกรรม  
เทียบกับตาราง mile stone   สถานศึกษามีคุณสมบัติตรงกับข+อท่ี  9  มีระดับคะแนน = 5    
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 
3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตามประเด็นย�อยท่ี 1.1.3 ความสามารถในการสร�างนวัตกรรม 

สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑXของแต�ละระดับช้ัน   
คิดเปPนร�อยละ 

 
100 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 

ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.1.4 ความสามารถในการใช+
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
            สถานศึกษากําหนดนโยบายไว+ในพันธกิจข+อท่ี 1 ผลิตผู+เรยีนท่ีมีความรู+ความสามารถ 
พร+อมด+วยคุณธรรม จรยิธรรม ตามอัตลักษณ(  กลยุทธ(ข+อท่ี 1.1 ผู+เรยีนมีความสามารถในการใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได+อย3างเหมาะสมปลอดภยัมีประสิทธิภาพ 
 
1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� สถานศึกษาได+กําหนดให+ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นทักษะการ
ใช+เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในกลุ3มสาระการเรียนรู+ คือ 
ชื่อกลุ�มสาระการเรียนรู� หน�วยการเรียน/เนื้อหาการเรียนรู� 
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ภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหX
ท่ี 

ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาหX
ท่ี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 ความรู+เบ้ืองต+น

เทคโนโลย ี
1-3 เทคโนโลยี

รอบตัว 
1-5 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 2 คอมพิวเตอร(
เบ้ืองต+น 

1-4 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1-20 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 ระดับของ
เทคโนโลย ี

4-5 การเขียน
โปรแกรม
ภาษาซ ี

12-15 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 4 เทคโนโลยีกับ
ศาสตร(ด+านอ่ืน 

6-8 การออกแบบ
ผลิตภณัฑ( 

10-14 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 5 การใช+เทคโนโลยี
อย3างสร+างสรรค( 

6-9 องค(ประกอบ
คอมพิวเตอร( 

4-6 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 ข+อมูลและ
สารสนเทศ 

7-9 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ( 

12-15 

 
1.2  มีการประเมินสมรรถนะผู�เรียน ด+านความสามารถในการใช+เทคโนโลย ี
 
1.3 มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีส3งเสรมิทักษะความสามารถในการใช+เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารของผู+เรียน  คือ โครงการส3งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
       จากการจัดการเรียนการสอนและดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามท่ีระบุไว+ ส3งผลให+
ผู+เรยีนมีทักษะในด+านการใช+เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ได+ตามเกณฑ(ของแต3ละ
ระดับช้ัน สามารถใช+เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันได+อย3างเหมาะสม ผู+เรียนสามารถใช+เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู+ด+วยตนเองอย3างมีประสิทธิภาพ 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล (วิชาคอมพิวเตอร(เท3าน้ัน) มีผลสรุปตามตาราง

ดังน้ี 
 

ระดับชั้น 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
เข�าสอบ (คน) ผ�านเกณฑX (คน) เข�าสอบ (คน) ผ�านเกณฑX (คน) 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 241 183 238 206 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 254 240 252 250 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 269 262 268 250 
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มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 277 177 273 247 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 230 89 227 155 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 288 241 288 264 

รวมท้ังหมด 1,559 1,192 1,546 1,372 
คิดเปPนร�อยละ 76.45 คิดเปPนร�อยละ 88.74 

รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน คิดเปPนร�อยละ 82.60 
 
2.2 ผลประเมินสมรรถนะของผู�เรียนด�านความสามารถในการใช�เทคโนโลยี มีผลสรุปตาม
ตารางดังน้ี 

ผลการประเมินความสามารถในการใช�เทคโนโลยี ภาคท่ี 1 
ระดับ 
ชั้น 

จํานวน
นักเรียน
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่ได�ผลการประเมินความสามารถในการใช�เทคโนโลยี ภาคที่ 1 
0 1 2 3 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อย
ละ 

ม.1 241 0 0.00 0 0.00 1 0.41 240 99.59 
ม.2 254 0 0.00 0 0.00 82 32.28 172 67.72 
ม.3 269 0 0.00 0 0.00 1 0.37 268 99.63 
ม.4 277 0 0.00 0 0.00 60 21.66 217 78.34 
ม.5 230 0 0.00 0 0.00 130 56.52 100 43.48 

ม.6 288 0 0.00 0 0.00 67 23.26 221 76.74 
รวม 1,559 0 0.00 0 0.00 341 21.87 1,218 78.13 

 
ผลการประเมินความสามารถในการใช�เทคโนโลยี ภาคท่ี 2 

ระดับ 
ชั้น 

จํานวน
นักเรียน
ที่เข�า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่ได�ผลการประเมินความสามารถในการใช�เทคโนโลยี ภาคที่ 2 
0 1 2 3 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อย
ละ 

ม.1 238 0 0.00 0 0.00 21 8.82 217 91.18 
ม.2 252 0 0.00 0 0.00 2 0.79 250 99.21 

ม.3 268 0 0.00 0 0.00 4 1.49 264 98.51 
ม.4 273 0 0.00 0 0.00 28 10.26 245 89.74 
ม.5 227 0 0.00 0 0.00 91 40.09 136 59.91 
ม.6 288 0 0.00 0 0.00 56 19.44 232 80.56 
รวม 1,546 0 0.00 0 0.00 202 13.07 1,344 86.93 
ค�าเฉลี่ยภาค  1 0 0.00 0 0.00 341 21.87 1,218 73.13 
ค�าเฉลี่ยภาค  2 0 0.00 0 0.00 202 13.09 1,344 86.93 

 17.48  80.03 

รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียนระดับดีขึ้นไป คิดเปPนร�อยละ 100 
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2.3 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามท่ีระบุไว�  

ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ 
(ร�อยละ) 

1 โครงการส3งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 97.20 

รวมค�าเฉลี่ยคิดเปPนร�อยละ 97.20 

 
2.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 

ตัวบ�งชี้ ผลประเมิน ถ�วงน้ําหนัก (ร�อยละ) 
ตัวบ�งชี้ท่ี ๓ ผู�เรียนมีความใฝhรู�และเรียนรู�   
อย�างต�อเนื่อง 

9.97/10 99.70 

 
3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตามประเด็นย�อยท่ี 1.1.4 ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
         โดยโรงเรยีนได+ดําเนินการประเมินโดยบูรณาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกกับผล
การประกันคุณภาพภายใน  
 

สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑXของแต�ละ
ระดับชั้นคิดเปPนร�อยละ 

82.60 + 100 + 97.20 +99.70 / 4 
= 94.87 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 

ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
         สถานศึกษากําหนดนโยบายไว+ใน พันธกิจข+อท่ี 1 มุ3งเน+นความเป�นเลิศทางวิชาการให+แก3
ผู+เรียนอย3างเต็มศักยภาพ กลยุทธ(ข+อท่ี 1.7 ส3งเสริมให+ผู+เรียนมีค3าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ของผู+เรียนมีพัฒนาการสูงข้ึนหรือคุณภาพเป�นไปตามเปHาหมาย     
 
1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� สถานศึกษาได+กําหนดให+ครูจัดการเรยีนการสอนท่ีส3งเสริมศักยภาพ
ผู+เรียนในด+านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังการทดสอบระดับชาติ ในกลุ3มสาระการเรียนรู+ต3างๆ 
คือ 
 -  ระดับช้ันมัธยมสึกษาป!ท่ี 3 จัดให+มี ช่ัวโมงติว O-NET .ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร( 
วิทยาศาสตร( ภาษาอังกฤษ และสําหรับครูผู+สอนได+มีการนําเอาแนวข+อสอบ O-NET มา เสริมใน
คาบเรียนให+กับนักเรียนตลอดป!การศึกษา  
 -  ระดับช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 ครูผู+สอนใน 5 กลุ3มสาระการเรียนรู+ได+มีการนําแนวข+อสอบ O-
NET มา เสริมในคาบเรียนให+กับนักเรียนและจัดช่ัวโมงติวในวิชาวิทยาศาสตร( ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร( สังคมศึกษา  โดยอาจารย(พิเศษภายนอกตลอดป!การศึกษา นอกจากน้ันจัดติว O-
NET ใน 5 วิชาหลัก โดยเชิญอาจารย(ท่ีมีช่ือสียงจากหน3วยงานภายนอกมาติวให+กับนักเรียนเพ่ือ
เพ่ิมเทคนิคและความพร+อมให+กับนักเรียนก3อนการทดสอบ O-NET 
 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
2.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� จากการจัดการเรียนการสอนต3าง ๆ ส3งผลให+ผู+เรียน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดังตารางท่ี 1-2 

- ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
- ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

 
3.สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นย�อยท่ี 1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑXของแต�ละระดับชั้น   
(ตารางท่ี 1 + ตารางท่ี 2)  คิดเปPนร�อยละ 

78.06 + 83.63 / 2 
= 80.84 
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ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็น 

ภาคเรียนท่ี 2 ปcการศึกษา 2561 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

เฉลี่ย ภาค
1 

ภาค
2 

ภาค
1 

ภาค
2 

ภาค
1 

ภาค
2 

ภาค
1 

ภาค
2 

ภาค
1 

ภาค
2 

ภาค
1 

ภาค
2 

กลุ3มสาระการเรียนรู+ภาษาไทย 188 196 234 241 200 235 187 137 208 

 
200 

 
260 

 
269 

 
 

จํานวนผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
จํานวนผู+เข+าสอบ 241 238 254 252 269 268 278 273 230 227 288 288  

คิดเป�นร+อยละ 90.18 94.08 81.02 79.97 89.27 91.84 86.06 

กลุ3มสาระการเรียนรู+คณติศาสตรX 159 145 179 
 

157 
 

166 
 

165 
 

208 
 

96 127 
 

151 
 

199 
 

144 
 

 
จํานวนผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 

จํานวนผู+เข+าสอบ 241 238 254 252 269 268 277 273 230 277 288 288  
คิดเป�นร+อยละ 63.45 66.39 61.64 68.68 60.87 59.55 63.43 

กลุ3มสาระการเรียนรู+วิทยาศาสตรX 151 179 157 143 
 

222 213 
 

51 34 
 

- 
 

- - 
 

- 
  จํานวนผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 

(วิทยาศาสตร( ม.1-3)(ฟ^สิกส(พื้นฐาน ม.4) 
จํานวนผู+เข+าสอบ 241 238 254 252 269 268 140 134 - - - -  

 (วิทยาการคํานวณ/ออกแบบเทคโนโลย)ี 183 206 - - - - 177 247 - - - -  
จํานวนผู+เข+าสอบ 241 238 254 252 269 268 277 273 - - - -  
(ชีววิทยาพี้นฐาน) - - - - - - 116 - - 107 - -  
จํานวนผู+เข+าสอบ - - - - - - 140 - - 121 - -  
(โลกและอวกาศ) - - - - - - 81 - - - -- 129  
จํานวนผู+เข+าสอบ - - - - - - 137 - - - - 136  

(เคมีพื้นฐาน ) - - - - - - - 122 75 -  -  
จํานวนผู+เข+าสอบ - - - - - - - 139 123 - - -  

คิดเป�นร+อยละ 75.09 59.28 81.01 64.23 74.71 94.85 74.86 

กลุ3มสาระการเรียนรู+สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

208 164 191 
 

182 
 

236 
 

221 
 

251 244 
 

148 
 

158 
 

- 
 

- 
 

 
 

จํานวนผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
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(สังคมศึกษา) 
(ประวัติศาสตร() 121 170 184 211 217 162 - - - - 186 134  

จํานวนผู+เข+าสอบ 241 238 254 252 269 268 277 273 230 227 288 288  
คิดเป�นร+อยละ 69.22 75.90 77.83 90.00 66.98 55.67 72.60 

กลุ3มสาระการเรียนรู+สขุศึกษาและพลศึกษา 187 203 235 232 267 
 

263 
 

255 248 224 
 

223 
 

278 276 
 
 

จํานวนผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 

(สุขศึกษา) 
(พลศึกษา) 196 228 226 252 267 268 - - - - - -  

จํานวนผู+เข+าสอบ 241 238 254 252 269 268 278 273 230 227 288 288  
คิดเป�นร+อยละ 85.01 93.39 99.17 91.29 97.82 96.18 93.81 

กลุ3มสาระการเรียนรู+ศิลปะ 185 167 190 174 
 

198 
 

246 
 

273 266 198 
 

202 
 

235 
 

251  
 จํานวนผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 

จํานวนผู+เข+าสอบ 241 238 254 252 269 268 278 273 230 227 275 288  
คิดเป�นร+อยละ 73.47 71.93 82.70 97.82 87.54 86.30 83.29 

 

กลุ3มสาระการเรียนรู+การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

235 

 
236 

 
240 250 262 250 

 
277 273 89 155 

 
241 

 
264 

  
 

จํานวนผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 
จํานวนผู+เข+าสอบ 241 238 254 252 269 268 277 273 230 227 288 288  

คิดเป�นร+อยละ 98.34 96.85 95.34 100.00 53.49 87.68 88.62 

กลุ3มสาระการเรียนรู+ภาษาต�างประเทศ 196 164 165 152 
 

172 
 

193 137 143 137 137 161 
 

150 
 

 
จํานวนผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 

จํานวนผู+เข+าสอบ 241 238 254 252 269 268 277 273 230 227 288 288  
คิดเป�นร+อยละ 75.12 62.64 67.98 50.92 59.96 53.99 61.77 

 
สรุปผลตารางท่ี 1  ผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑXตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเปPนร�อยละ 

 

 
78.06 

 

 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ�มสาระการเรียนรู�  
 

จํานวนผู�เรียน 
  

ผลการทดสอบระดับชาติ 

ม.3 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย จํานวนผู+เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดีข้ึนไป 252 253 - 
  จํานวนผู+เข+าสอบท้ังหมด 268 280 - 
  ร�อยละ 94.03 90.35 92.19 
  ผลประเมิน ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
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คณิตศาสตร( จํานวนผู+เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดีข้ึนไป 222 234 - 
  จํานวนผู+เข+าสอบท้ังหมด 268 282 - 
  ร�อยละ 82.84 82.97 82.91 
  ผลประเมิน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

วิทยาศาสตร( จํานวนผู+เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดีข้ึนไป 208 185 - 
  จํานวนผู+เข+าสอบท้ังหมด 268 280 - 
  ร�อยละ 77.61 66.07 71.84 
  ผลประเมิน ดี ปานกลาง ปานกลาง 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

  

จํานวนผู+เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดีข้ึนไป - 217 - 
จํานวนผู+เข+าสอบท้ังหมด - 281 - 

ร�อยละ - 77.22 77.22 
  ผลประเมิน - ดี ดี 

ภาษาต3างประเทศ จํานวนผู+เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดีข้ึนไป 251 266 - 
  จํานวนผู+เข+าสอบท้ังหมด 268 282 - 
  ร�อยละ 93.66 94.32 93.99 
  ผลประเมิน ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

สรุปผลตารางท่ี 2 ผู�เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี คิดเปPนร�อยละ 
 

 
83.63 

 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู�เรียน (O-NET) ม.3, ม.6 ย�อนหลัง 3 ปc 
 

 
 ค�าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปcท่ี 3  

ปcการศึกษา 2558 – 2561 
 

กลุ�มสาระ/วิชา 
คะแนนเฉล่ีย (ร�อยละ) 

2558 2559 2560 2561 
ภาษาไทย 53.11 61.77 67.60 73.72 
คณิตศาสตรX 53.13 52.17 51.42 53.95 
วิทยาศาสตรX 53.27 44.40 42.81 45.77 
ภาษาอังกฤษ 58.22 62.28 60.04 54.71 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 58.47 64.19 - - 
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เฉลี่ย 55.24 56.96 55.47 57.04 
 
 

กราฟแสดงค�าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปcท่ี 3  
ปcการศึกษา 2558 – 2561 

 

 
 

 
ค�าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปcท่ี 6  

ปcการศึกษา 2558 – 2561 
   

กลุ�มสาระการเรียนรู� 
คะแนนเฉล่ีย  (ร�อยละ)     

2558 2559 2560 2561 
ภาษาไทย 66.48 69.13 65.43 64.69 
คณิตศาสตรX 45.55 44.38 48.18 60.61 
วิทยาศาสตรX 37.24 36.58 37.41 36.66 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 44.43 45.10 42.90 41.37 
ภาษาอังกฤษ 54.55 58.59 59.19 62.18 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร( วิทยาศาสตร( ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3

2558 2559 2560 2561

วิชา

ร�อยละ
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เฉลี่ย 49.65 50.76 50.62 53.10 
 
 
 

กราฟแสดงค�าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปcท่ี 6  
ปcการศึกษา 2558 – 2561 

 
 

 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบร�อยละของจํานวนนักเรียนท่ีได�คะแนนมากกว�าขีดจํากัดล�าง 
ในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จําแนกตามรายวิชา 

ช้ันมัธยมศึกษาปcท่ี  3  ปcการศึกษา 2559-2561 

วิชา 
ร�อยละของจํานวนนักเรียนท่ีได�คะแนนมากกว�าขีดจํากัดล�าง 
2559 2560 2561 

ภาษาไทย 93.41 95.19 94.03 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร( วิทยาศาสตร( สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6

2558 2559 2560 2561

วิชา

ร�อยละ
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สังคมศึกษา 92.67 - - 
ภาษาอังกฤษ 97.80 94.81 93.66 
คณิตศาสตร( 86.81 85.93 82.84 
วิทยาศาสตร( 78.02 80.74 77.61 

เฉล่ีย ม.3 89.74 89.17 87.04 
 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบร�อยละของจํานวนนักเรยีนท่ีมีคะแนนสูงกว�าขดีจํากัดล�าง 
จากการทดสอบระดับชาตขิั้นพ้ืนฐานจําแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปcท่ี 3 

 

 
 

 

 

ตารางเปรียบเทียบร�อยละของจํานวนนักเรียนท่ีได�คะแนนมากกว�าขีดจํากัดล�าง 
ในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จําแนกตามรายวิชา 

ช้ันมัธยมศึกษาปcท่ี  6  ปcการศึกษา 2559-2561 

วิชา ร�อยละของจํานวนนักเรียนท่ีได�คะแนนมากกว�าขีดจํากัดล�าง 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร( วิทยาศาสตร(

2559 2560 2561

วิชา

ร�อยละ
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2559 2560 2561 
ภาษาไทย 92.86 87.74 90.71 
สังคมศึกษา 84.03 82.76 77.22 
ภาษาอังกฤษ 94.96 96.18 94.33 
คณิตศาสตร( 81.09 79.77 82.98 
วิทยาศาสตร( 83.87 60.92 66.07 

เฉล่ีย ม.6 87.36 81.47 82.26 
เฉล่ีย ม.3 89.74 89.17 87.04 

รวมเฉล่ีย ม.3,ม.6 88.55 85.32 84.65 

 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบร�อยละของจํานวนนักเรยีนท่ีมีคะแนนสูงกว�าขดีจํากัดล�าง 
จากการทดสอบระดับชาตขิั้นพ้ืนฐานจําแนกตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปcท่ี 6 

 

 
 

 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร( วิทยาศาสตร(

2559 2560 2561

วิชา

ร�อยละ
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ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.1.6 ความรู+ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 
 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
              สถานศึกษากําหนดนโยบายไว+ในพันธกิจข+อท่ี 1 ผลิตผู+เรยีนท่ีมีความรู+ความสามารถ 
พร+อมด+วยคุณธรรม จรยิธรรม ตามอัตลักษณ(  กุลยุทธ(ข+อท่ี 1.1 ผู+เรยีนมีความรู+ทักษะ และเจตคติ
ท่ีดี พร+อมท่ีจะศึกษาต3อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช3วงวัย 
 
1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� สถานศึกษาได+กําหนดให+ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นทักษะความ
พร+อมในการศึกษาต3อ การฝ�กงานหรือการทํางานในกลุ3มสาระการเรียนรู+ต3างๆ คือ 
กลุ�มสาระการเรียนรู� หน�วยการเรียน/เนื้อหาการเรียนรู� 

ภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหX 
ท่ี 

ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาหX 
ท่ี 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 1 การดูแลรักษาความ

สะอาดบ+าน 
1-5 เสื้อผ+าและเครื่องแต3ง

กาย 
11-16 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 2 การจัดตกแต3งบ+าน 1-4 งานอาชีพและงานธุรกิจ 1-6 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 งานประดิษฐ(จากวัสดุ

เหลือใช+ 
10-15 การเขียนโปรแกรม

ภาษาซ ี
12-15 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 4 การจัดโต�ะอาหารแบบ
ตะวันตก 

1-5 อาหารและโภชนาการ 1-5 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 5 งานธุรกิจ 1-3 การประดิษฐ(ท่ีเป�น
เอกลักษณ(ไทย 

1-3 

ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 คุณลักษณะท่ีดตี3อ
อาชีพ 

15-17 การดูแลรักษาเสื้อผ+า 1-4 

 1.2 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีส3งเสริมทักษะความพร+อมในการศึกษาต3อ การฝ�กงาน
หรือการทํางานของผู+เรียน  คือ 
       1. แผนงานแนะแนว  
       2. โครงการแนะแนวสัมพันธ(   
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
          จากการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามท่ีระบุไว+ ส3งผลให+
ผู+ เรียนมี เจตคติ ท่ีดีต3องานอาชีพในแต3ละระดับช้ัน สามารถนําความรู+ ท่ี ได+รับไปใช+ใน
ชีวิตประจําวันได+อย3างเหมาะสม สามารถนําความรู+ท่ีได+ไปต3อยอดให+เกิดประโยชน(ได+ในอนาคต 
2.1  ผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล ของกลุ3มสาระการเรียนรู+การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (เฉพาะวิชาการงานอาชีพเท3าน้ัน)  มีผลสรปุตามตารางดงัน้ี  

ระดับชั้น ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
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 ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX 
(คน) 

ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 241 235 238 236 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 254 240 252 250 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 269 262 268 250 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 277 277 273 273 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 230 89 227 155 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 288 241 288 264 

รวมท้ังหมด 1,559 1,344 1,546 1,428 
คิดเปPนร�อยละ 86.20 คิดเปPนร�อยละ 92.36 

รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน คิดเปPนร�อยละ 89.28 
 
2.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคX ข�อท่ี 6 มุ�งมั่นในการทํางาน ท่ีระบุใน ปพ.6 

ระดับชั้น 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX 

(คน) 
ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX 

(คน) 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 241 241 238 238 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 254 254 254 254 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 269 269 268 268 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 278 278 273 273 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 238 238 227 227 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 288 288 288 288 

รวมท้ังหมด 1,568 1,568 1,548 1,548 

คิดเปPนร�อยละ 100 คิดเปPนร�อยละ 100 
รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน คิดเปPนร�อยละ 100 

 
2.3 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามท่ีระบุไว� ส3งผลให+ผู+เรียน 

ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ 
(ร�อยละ) 

1 แผนงานแนะแนว  91.62 
2 โครงการแนะแนวสัมพันธ(   94.73 

รวมค�าเฉลี่ยคิดเปPนร�อยละ 93.17 
 

3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ตามประเด็นย�อยท่ี 1.1.6 ความรู� ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต�องานอาชีพ  
          โดยโรงเรียนได+ดําเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตามประเด็น
น้ีกับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค( ข+อท่ี 6 มุ3งมั่นในการทํางาน ท่ีระบุไว+ในแบบ ปพ.
6 และใช+ผลการทดสอบทักษะอาชีพของกลุ3มสาระการเรียนรู+การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(เฉพาะวิชาการงานอาชีพเท3าน้ัน) ซึ่งมีผลสรุปตามตารางดังน้ี  

สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑXของแต�ละ
ระดับชั้นคิดเปPนร�อยละ 

89.28 + 100 + 93.17 / 3 
 = 94.15 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

 
 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคXของผู�เรียน 

ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและ
ค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด  

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
         สถานศึกษากําหนดนโยบายไว+ใน พันธกิจข+อท่ี 1 ผลิตผู+เรียนให+มีความรู+ ความสามารถ
พร+อมด+วยคุณธรรม จรยิธรรม ตามอัตลักษณ( เปHาหมายท่ี 2 ผู+เรยีนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค(และค3านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณ( กลยุทธ(ข+อท่ี 1 พัฒนาผู+เรียนให+มีคณุภาพตามอัต
ลักษณ( 
สถานศึกษากําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคXไว� 8 ประการ คือ  

 1. รักชาติ ศาสน( กษัตริย(   
 2. ซื่อสัตย(สุจริต  
 3. มีวินัย  
 4. ใฝ}เรียนรู+  
 5. อยู3อย3างพอเพียง  
 6. มุ3งมั่นในการทํางาน  
 7. รักความเป�นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ 

1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� สถานศึกษาได+กําหนดให+ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นส3งเสริม
ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค( 8 ประการในท้ัง 8 กลุ3มสาระการเรียนรู+ 
1.2 มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีส3งเสรมิตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค(ท่ีกําหนดไว+ คือ 

1. แผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย( 
2. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน 
3. แผนงานส3งเสริมความสัมพันธ( 
4. แผนงานส3งเสริมวันสาํคัญและประเพณ ี
5. โครงการ ส3งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
         จากการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและโครงการ/กิจกรรมตามท่ีระบุไว+ ส3งผล
ให+ผู+เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค( ในกลุ3มสาระการเรียนรู+ต3างๆ คือ 
2.1 ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคX 8 ประการ (คุณภาพระดับดีข้ึนไป) 

ระดับชั้น 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 241 241 238 238 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 254 254 254 254 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 269 269 268 268 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 278 278 273 273 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 238 238 227 227 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 288 288 288 288 

รวมท้ังหมด 1,568 1,568 1,548 1,548 
คิดเปPนร�อยละ 100 คิดเปPนร�อยละ 100 

รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน คิดเปPนร�อยละ 100 
 
2.2 ผลการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข�อง 
  ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ 

 (ร�อยละ) 

1 แผนงานเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย(      91.42 
2 แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน                  93.33 
3 แผนงานส3งเสริมความสมัพันธ(                   94.44 
4 แผนงานส3งเสริมวันสําคัญและประเพณี        91.96 
5 โครงการ ส3งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม           93.93 

รวมค�าเฉลี่ยคิดเปPนร�อยละ 93.01 

 
2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 

ตัวบ�งชี้ ผลประเมิน ถ�วงน้ําหนัก  
(ร�อยละ) 

ตัวบ�งชี้ท่ี ๒ ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยม
ท่ีพึงประสงคX 

9.69/10 96.90 

 
3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ตามประเด็นย�อยท่ี 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค�านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  



 

 

 

36                          SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2561 

 

 

 

            โดยครูได+ดําเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นน้ี
กับผลการประเมินจากความคิดเห็นของครูประจําช้ันและผู+ปกครองในสมุดรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู+เรียนรายบุคคล (ปพ.6) พิจารณาจากผู+เรียนท่ีผ3านการประเมินจากครูและ
ผู+ปกครอง ในระดับดีข้ึนไป และใช+ระบบตรวจสอบถ3วงดุลกับผลการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข+อง
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีผลสรุปตามตารางดังน้ี 
 

สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑXของแต�ละระดับชั้น   
คิดเปPนร�อยละ 

100 + 93.01 + 96.90 / 3  
= 96.63 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคXของผู�เรียน 

ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.2.2 ความภูมิใจในท+องถ่ินและ
ความเป�นไทย 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
         สถานศึกษากําหนดนโยบายเก่ียวกับการส3งเสริมเรื่องความภูมิใจในท+องถ่ินและความ
เป�นไทยไว+ในพันธกิจข+อท่ี 1 ผลิตผู+ เรียนให+มีความรู+ ความสามารถพร+อมด+วยคุณธรรม 
จริยธรรม ตามอัตลักษณ( เปHาหมายท่ี 2 ผู+เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค(และค3านิยมท่ีดีงาม
ตามอัตลักษณ( กลยุทธ(ท่ี 1.1 พัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพตามอัตลักษณ( 
1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� สถานศึกษาได+กําหนดให+ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นส3งเสริม

ความภูมิใจในท+องถ่ินและความเป�นไทย ในกลุ3มสาระการเรียนรู+สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และวิชาเพ่ิมเติมท+องถ่ินบางรัก 

สาระการเรียนรู� หน�วยการเรียน/เนื้อหาการเรียนรู� 
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ภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหX
ท่ี 

ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาหX
ท่ี 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 - 3-4 พัฒนาการด+านส+งคมและ

ภูมิปcญญาไทย 
13-14 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 วัฒนธรรมสากล
กับการดําเนินชีวิต
ในสังคมไทย 
ความเป�นไทย 

3-4 สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
เห็นคุณค3า อนุรักษ( ฯลฯ 

การพัฒนาชุมชนบางรัก 

 

7-8 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 พัฒนาการของชน
ชาติไทยสมัย
รัตนโกสินทร(
วัฒนธรรมสากล
กับการดําเนินชีวิต
ในสังคมไทย
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยฯลฯ 

4-5 การสร+างสรรค(ภมูิปcญญา
ฯลฯ 

1 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 เรียนรู+วัฒนธรรม 3-4 พัฒนาการด+านส+งคมและ
ภูมิปcญญาไทย 

13-14 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 ความเป�นไทย 1-2 ความเป�นไทย 1-2 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 -  -  

1.2 มีโครงการ/กิจกรรม   ท่ีส3งเสริมความภมูิใจในท+องถ่ินและความเป�นไทย คือ 
      1. แผนงานส3งเสรมิวันสําคัญและประเพณี     
      2. กิจกรรมวันไหว+ครู                     
      3. กิจกรรมแห3เทียนจํานําพรรษา    
      4. กิจกรรมวันลอยกระทง    

 
 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
          จากการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค( 
ข+อท่ี 7 รักความเป�นไทย สรุปผลไว+ในสมดุรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู+เรียนรายบุคล (ปพ.6) 
ซึ่งมีผลสรุปตามตารางดังน้ี 
 
2.1 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคXของผู�เรียนรายบุคคล ข�อท่ี 7 รักความเปPน
ไทย(คุณภาพระดับดีข้ึนไป) 
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ระดับชั้น 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 241 241 238 238 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 254 254 254 254 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 269 269 268 268 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 278 278 273 273 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 238 238 227 227 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 288 288 288 288 

รวมท้ังหมด 1,568 1,568 1,548 1,548 
คิดเปPนร�อยละ 100 คิดเปPนร�อยละ 100 

รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน คิดเปPนร�อยละ 100 
 
2.2  ผลการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข�อง  จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามท่ีระบุไว+ ส3งผล

ให+ผู+เรียนมีความภูมิใจในท+องถ่ินและความเป�นไทย มีผลสรุปตามตารางดังน้ี 

  ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ 
(ร�อยละ) 

1 แผนงานส3งเสริมวันสําคัญและประเพณี     
- กิจกรรวันไหว+ครู                     
- กิจกรรมแห3เทียนจํานําพรรษา    
- กิจกรรมวันลอยกระทง             

93.00 

รวมค�าเฉลี่ยคิดเปPนร�อยละ 93.00 

 
3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ตามประเด็นย�อยท่ี 1.2.2 ความภูมิใจในท�องถิ่นและความเปPนไทย โดยโรงเรียนได+
ดําเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตามประเด็นน้ีกับผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค( ข+อท่ี 7 รักความเป�นไทย สรุปผลไว+ในสมุดรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู+เรียนรายบุคล (ปพ.6) และใช+ระบบตรวจสอบถ3วงดุลกับผลการดําเนินโครงการท่ี
เก่ียวข+อง มีผลสรุปดังน้ี 

สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑXของแต�ละระดับชั้น   
คิดเปPนร�อยละ 

100 + 93.00 / 2  
= 96.50 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคXของผู�เรียน 
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ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู3
ร3วมกันบนความแตกต3างและ
หลากหลาย 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 

         สถานศึกษากําหนดนโยบายเก่ียวกับการส3งเสริมการอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและ
หลากหลาย ไว+ในพันธกิจข+อท่ี 1 ผลิตผู+เรียนให+มีความรู+ ความสามารถพร+อมด+วยคุณธรรม 
จริยธรรมตามอัตลักษณ(  เปHาหมายท่ี 2 ผู+เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค(และค3านิยมท่ีดีงาม
ตามอัตลักษณ(  กลยุทธ(ข+อท่ี 1 พัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพตามอัตลักษณ( 
1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� สถานศึกษาได+กําหนดให+ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน+น ส3งเสริม
การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย ในกลุ3มสาระการเรียนรู+สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระการเรียนรู� 
หน�วยการเรียน/เนื้อหาการเรียนรู� 

ภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหX
ท่ี 

ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาหX
ท่ี 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 บทบาทหน+าท่ี

ของเยาวชนฯลฯ 
1-2 - - 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 ความสัมพันธ(
ระหว3างอาเซียน
กับภายนอก 

14-15 ลักษณะสังคมชุมชนบางรัก 
มีส3วนร3วมและเสนอ
แนวทางปHองกันปcญหา
ความขัดแย+ง 

3-4 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 บทบาทชาติไทย
สมัยประชาธิปไตย 
สังคมไทยใน
ปcจจุบัน 

4-5 - - 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 ประชาคม
อาเซียน 

4-5 การเมืองการปกครอง 1-3 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 ความปรองดอง
สมานฉันท( 

8-9 การอยู3ร3วมกันในภมูิภาค
ต3างๆ 
ร3วมแก+ปcญหาด+วยสันติวิธี 

5-6 
 

14-15 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 - - ปcญหาของโลกในศตวรรษท่ี 

21ฯลฯ 
13-14 

1.2 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส�งเสริมการอยู�ร�วมกัน คือ 
1. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน ประกอบด+วย   
 -  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเนตรนารี   
 -  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน(     
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 -  กิจกรรมกีฬาสี   
 -  กิจกรรมปcจฉิมนิเทศ  
2. แผนงานส3งเสริมความสัมพันธ(  ประกอบด+วย 
 -  กิจกรรมค3ายสร+างความสัมพันธ(ระดับช้ัน ม.1- 6 
 -  กิจกรรมสร+างความสมัพันธ(ระดับช้ัน( รับน+อง) 

2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
            จากการดําเนินการเรยีนการสอน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเนตรนารีและโครงการ/

กิจกรรมตามท่ีระบุไว+ ส3งผลให+ผู+เรยีน มีการยอมรับที่จะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและ
หลากหลาย จากผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเนตรนาร ีซึ่งสรุปผลไว+ในสมุดรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู+เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
 
2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล กิจกรรมชุมนุม  

ระดับชั้น 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 241 241 238 238 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 254 254 254 254 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 269 269 268 268 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 278 278 273 273 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 238 238 227 227 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 288 288 288 288 

รวมท้ังหมด 1,568 1,568 1,548 1,548 
คิดเปPนร�อยละ 100 คิดเปPนร�อยละ 100 

รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน คิดเปPนร�อยละ 100 
 
2.2 ผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล กิจกรรมเนตรนาร ี

ระดับชั้น 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 241 241 238 238 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 255 255 254 254 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 269 269 269 269 

คิดเปPนร�อยละ 100 คิดเปPนร�อยละ 100 
รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน คิดเปPนร�อยละ 100 

 
2.3 ผลการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข�อง 
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  ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ  
(ร�อยละ) 

1. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน  ประกอบด+วย   
 - กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนเนตรนาร ี 100.00 
 - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน(     100.00 
 - กิจกรรมกีฬาสี   92.10 
 - กิจกรรมปcจฉิมนิเทศ 91.45 
2. แผนงานส3งเสริมความสมัพันธ(  ประกอบด+วย  
 -  กิจกรรมค3ายสร+างความสัมพันธ(ระดับช้ัน ม.1-6  94.20 
 -  กิจกรรมสร+างความสัมพันธ(ระดบัช้ัน( รับน+อง)  93.90 

รวมค�าเฉลี่ยคิดเปPนร�อยละ 95.27 
2.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 

ตัวบ�งชี้ ผลประเมิน ถ�วงน้ําหนัก (ร�อยละ) 
ตัวบ�งชี้ท่ี ๒ ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค�านิยมท่ีพึงประสงคX 

9.96/10 99.60 

 
 
3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ตามประเด็นย�อยท่ี 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย  
        โดยโรงเรียนได+ดําเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตามประเด็น
น้ีกับผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู+เรยีน ใช+ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเนตรนารี 
ซึ่งสรุปผลไว+ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู+เรียนรายบุคล (ปพ.6) และใช+ระบบ
ตรวจสอบถ3วงดลุกับผลการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข+องและผลการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
มีผลสรุปตามตารางดังน้ี 
 

สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑX  
คิดเปPนร�อยละ 

100 + 100 + 95.27 + 99.60 / 4 
= 98.72 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคXของผู�เรียน 
ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1.2.4 สุขภาวะทางร3างกายและ
จิตสังคม 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 

      สถานศึกษากําหนดนโยบายเก่ียวกับการส3งเสริมการอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและ
หลากหลาย ไว+ในพันธกิจข+อท่ี 1 ผลิตผู+เรียนให+มีความรู+ ความสามารถพร+อมด+วยคุณธรรม 
จริยธรรมตามอัตลักษณ(  เปHาหมายท่ี 2 ผู+เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค(และค3านิยมท่ีดีงาม
ตามอัตลักษณ(  กลยุทธ(ข+อท่ี 1 พัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพตามอัตลักษณ(  
1.1 ในด�านการจัดการเรียนรู� สถานศึกษาได+กําหนดให+ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน+น ส3งเสริม
การมีสุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคมในกลุ3มสาระการเรียนรู+สุขศึกษาและพลศึกษา และงาน
แนะแนว 

1.2 มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีส3งเสริมเก่ียวกับสุขภาวะทางร3างกาย และด+านจิตสังคม คือ 
      1. แผนงานแนะแนว   
      2. โครงการแนะแนวสมัพันธ(  
 
2.ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
        โดยโรงเรียนได+ดําเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตามประเด็น
น้ีกับบันทึกความเจรญิเตบิโตของผู+เรยีน และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค( ข+อท่ี 8 
มีจิตสาธารณะ ซึ่งสรุปผลไว+ในสมดุรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู+เรียนรายบุคคล ใน(ปพ.6)  
โดยเป�นการรวบรวมผู+เรยีนท่ีผ3านเกณฑ( มผีลสรุปตามตารางดังน้ี 
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2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค( ข�อท่ี 8 มีจิต
สาธารณะ (คุณภาพระดับดีข้ึนไป) 

ระดับชั้น 
(มัธยม) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) ท้ังหมด (คน) ผ�านเกณฑX (คน) 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 241 241 238 238 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 254 254 254 254 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 269 269 268 268 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 278 278 273 273 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 238 238 227 227 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 288 288 288 288 

รวมท้ังหมด 1,568 1,568 1,548 1,548 
คิดเปPนร�อยละ 100 100 100 

รวมค�าเฉลี่ยท้ัง 2 ภาคเรียน คิดเปPนร�อยละ 100 
 
2.2 ผลการชั่งน้ําหนัก – วัดส�วนสูงของผู�เรียน 

ระดับชั้น 
(มัธยม) 

จํานวนผู�เรียน 
ท้ังหมด ผ�านเกณฑX 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 237 234 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 251 248 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 262 257 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 277 274 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 234 227 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 283 277 

รวมท้ังหมด 1,544 1,517 
รวมค�าเฉลี่ยคิดเป�นร+อยละ 98.25 

 
2.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ระดับชั้น (มธัยม) จํานวนผู�เรียน 
ท้ังหมด ผ�านเกณฑX 

มัธยมศึกษาป!ท่ี 1 237 214 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 2 253 230 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 3 266 261 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 4 275 255 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 5 226 216 
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 232 223 
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รวมท้ังหมด 1,489 1,399 
รวมค�าเฉลี่ยคิดเปPนร�อยละ 93.95 

 
2.4 ผลการดําเนินโครงการท่ีเกี่ยวข�อง 
  ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ  

(ร�อยละ) 
1 แผนงานแนะแนว  92.31 
2 โครงการแนะแนวสัมพันธ( 96.82 

รวมค�าเฉลี่ยคิดเปPนร�อยละ 94.56 
 
3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตามประเด็นย�อยท่ี 1.2.4 สุขภาวะทางร�างกาย และจิตสังคม           
           โดยโรงเรียนได+ดําเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพภายในตาม
ประเด็นน้ีกับบันทึกความเจริญเติบโตของผู+เรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค( ข+อ
ท่ี 8 มีจิตสาธารณะ ซึ่งสรุปผลไว+ในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู+เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  
โดยเป�นการรวบรวมผู+เรียนท่ีผ3านเกณฑ( โดยใช+ระบบตรวจสอบถ3วงดุล 4 ประเด็นคือ 1.ผ3าน
เกณฑ(การประเมินคุณลักษณะ 2.มีนํ้าหนัก ส3วนสูงตามเกณฑ(  3.มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ( และ 4.ผลการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข+อง ซึ่งมีผลสรุปตามตารางดังน้ี 
 

สรุปผู�เรียนท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑX  
คิดเปPนร�อยละ 

100 + 98.25 + 93.95 + 94.56 / 
4 = 96.69 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ์ 

ร+อยละ/
เกรด 

ระดับ
คุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 89.36 ดีเลิศ 
1.1.1 ความสามารถในการอ3าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 82.60 ดีเลิศ 
1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห( คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก+ปcญหา 

83.75 ดีเลิศ 

1.1.3 ความสามารถในการสร+างนวัตกรรม 5 ยอดเยี่ยม 
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1.1.4 ความสามารถในการใช+เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 94.87 ยอดเยี่ยม 
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80.84 ดีเลิศ 
1.1.6 ความรู+ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 94.15 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคXของผู�เรียน 97.21 ยอดเย่ียม 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 96.63 ยอดเยี่ยม 
1.2.2 ความภูมิใจในท+องถ่ินและความเป�นไทย 96.50 ยอดเยี่ยม 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย 98.72 ยอดเยี่ยม 
1.2.4 สุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคม 96.69 ยอดเยี่ยม 

รวมเฉล่ีย 93.29 ยอดเย่ียม 

 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 

 
ยอดเยี่ยม 

 
เกณฑXระดับคุณภาพ ; เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
0 – 49.99 = กําลังพัฒนา; 50.00 – 74.99 = ปานกลาง; 75.00 – 79.99 = ดี; 80.00-89.99 = ดีเลิศ; 90.00 ข้ึนไป = ยอดเยี่ยม 

 
1. จุดเด�น 
 ผู+เรียนมีความสามารถความสามารถในการอ3าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะห( 
คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก+ปcญหา ความสามารถในการสร+างนวัตกรรม การใช+
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความรู+ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท+องถ่ินและความ
เป�นไทย มีการยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร3างกาย และจิตสังคมท่ีดี
ส3งผลให+มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู+เรียนในระดับชั้น ม.3, ม.6 สูงกว3าระดับจังหวัด 
ระดับสังกัดและระดับประเทศ ทุกรายวิชา และมีค3าเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ม.3, ม.6 สูงข้ึนกว3าป!ท่ีผ3านมาอีกด+วย และ
ผลการศึกษาต3อในระดับมหาวิทยาลัยของผู+เรียน ท่ีจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 อยู3ในระดับสูงเกือบร+อยละ 100 
อย3างต3อเนื่องทุกป! 
 

2. จุดควรพัฒนา 
1. การส3งเสริมให+ผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ(ท่ีโรงเรียนกําหนด (เกรดเฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป) มี

จํานวนท่ีมากข้ึน 
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2. การส3งเสริมให+ผู+เรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ วิชาคณิตศาสตร(ในระดับดีข้ึนไปในแต3ละระดับชั้น 

มีจํานวนท่ีมากข้ึน 

3. การส3งเสริมให+ผู+เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห( คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก+ปcญหา ในวิชาวิทยาศาสตร(สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับดีข้ึนไปแต3ละระดับชั้น มี
จํานวนท่ีมากข้ึน 
 4. การส3งเสริมผู+เรียนให+มีทักษะการสื่อสารด+านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ในแต3ละระดับชั้น มี
จํานวนท่ีมากข้ึน 
 
3. การปฏิบัติท่ีเปPนแบบอย�างท่ีดี หรือดีเลิศ 
  1. โครงการสู�ความเปPนเลิศด�วยกระบวนการวิจัย เป�นโครงการท่ีฝ}ายวิชาการได+ตระหนักถึงความสําคัญท่ี
จะส3งเสริมให+ผู+เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห( คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก+ปcญหา 
และนําไปประยุกต(ใช+ในสถานการณ(ต3างๆอย3างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู+อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ(ท่ี
ดีและครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสร+างโอกาสให+ผู+เรียนทุกคนมีส3วนร3วมดําเนินกิจกรรม โดยให+นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาป!ท่ี1 – 6  ทําโครงงานบูรณาการท้ัง 8 กลุ3มสาระ โดยแบ3งกลุ3มนักเรียนในแต3ละห+องเป�น 8 กลุ3มสาระ 
นักเรียนทําโครงงานตามสาระวิชาท่ีสนใจ โดยจัดทําเป�นงานวิจัย 5 บท แต3งต้ังครูเป�นท่ีปรึกษา คอยดูแลตามสาระ
วิชาท่ีสอนในระดับชั้นนั้น ๆ เป�นระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงานให+คะแนน  ดําเนินการส3งโครงการ 2 ครั้ง ครั้งท่ี
1 ส3ง 3 บท ครั้งท่ี 2 ส3งเม่ือครบ 5 บท ประเมินคะแนนนําไปตัดเกรดใน 8 รายวิชา และมีการแสดงผลงานในวัน
วิชาการ 
  2.  กิจกรรมหมู�บ�านคุณธรรม เป�นส3วนหนึ่งของแผนงานส3งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป�นกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
เพ่ือปลูกฝcงความรักความสามัคคีต3อสถาบันการศึกษา โดยจัดให+นักเรียนต้ังแต3 ชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี1 – 6  ได+เข+าเป�น
สมาชิกของหมู3บ+านคุณธรรม โดยหมู3บ+านคุณธรรม ประกอบด+วย ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรองประธาน
ชุมชน 2 คน (รองสภานักเรียน) เป�นผู+ดูแลหมู3บ+าน  โดยท้ังโรงเรียนมี 6 หมู3บ+าน แต3ละหมู3บ+าน มีหัวหน+าหมู3บ+าน 2 
คน (มาจากสภานักเรียน) แต3ละหมู3บ+านมี 10 ครอบครัว ในแต3ละครอบครัวประกอบไปด+วย ม.1 –ม.6  โดยมีพ่ี
มัธยมศึกษาป!ท่ี 6 เป�นหัวหน+าครอบครัว และมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 เป�นรองหัวหน+าครอบครัว ในแต3ละครอบครัวมี
สมาชิก ประมาณ 20 - 25 คน โดยการปกครองหมู3บ+าน จะใช+หลัก PDCA ในการทํางานร3วมกัน  โดยเด็กเป�นผู+ทํา
กิจกรรม มีครูเป�นท่ีปรึกษา ในป!การศึกษานี้ใช+ห+อง เช3น ม.1/1 อยู3หมู3บ+านท่ี 1  เลขท่ี 1 ของห+องจะอยู3ครอบครัวท่ี 1  
และไล3จํานวนห+องไปเรื่อยๆ จนถึงหมู3บ+านท่ี 6 คือห+องท่ีลงท+ายด+วย /6 กิจกรรมท่ีหมู3บ+านทํา เช3น ฝ�กฝนมารยาทไทย 
ความเป�นกุลสตรีศรีคอนแวนต(  

 
  3. กิจกรรมสายสัมพันธXแบ�งป/นให�ลูก เป�นส3วนหนึ่งของโครงการประสานรัก เพ่ือเป^ดโอกาสให+ผู+ปกครอง

เข+ามามีส3วนร3วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับบุตรหลานของตนเอง โดยจัดให+ผู+ปกครองเข+ามาร3วมให+ความรู+กับ
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นักเรียน ในห+องท่ีลูกตนเองเรียนอยู3 ตามอาชีพท่ีผู+ปกครองทํา เช3น แพทย( พยาบาล ทหาร ค+าขาย ทําอาหาร เป�นต+น 
อย3างน+อยภาคเรียนละ 1 ครั้งต3อห+องเรียนเวลาประมาณ 1- 2 คาบเรียน 
มาตรฐานท่ี  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 

 
ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.1 มีเปHาหมาย วิสัยทัศน( 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
              สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือวางแผนการพัฒนาองค(กรไว+ใน แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการกําหนดค3าเปHาหมาย วิสัยทัศน( พันธกิจอย3าง
ชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาด+านวิชาการท่ีเน+นคุณภาพผู+เรียนทุกกลุ3มเปHาหมายอย3างรอบ
ด+าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ด+านพัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเช่ียวชาญทางการสอน มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการสอน และการบริหารจัดการ รวมท้ังปรับปรุง
สภาพแวดล+อมภายในโรงเรียน มีการบริหารจัดการท่ีเป�นระบบท้ังในส3วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นําไปสู3การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป! 2561 และจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 
ประจําป!การศึกษา 2561 เพ่ือดําเนินงานให+เป�นไปตามแผนท่ีวางไว+ มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลทุกกิจกรรม เพ่ือนําข+อมูลมาส3งเสริมพัฒนาในป!การศึกษา 2562 
ดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คือ 
     1. แผนงานนโยบายและแผน 

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- จัดทําแผนปฏิบตัิการและปฏิทินปฏิบัติงาน 
- กํากับ ติดตามการดําเนินงานและรายงานผล 

       - จัดทําวิจัยเชิงระบบ 
 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา   
             มี     ไม�มี  การเสนอขอความเห็นชอบ/อนุมตัิในการใช+แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  แผนปฏิบตัิการประจําป! ต3อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อ วันท่ี 
14 มิถุนายน 2561  ประธานผู+ลงนาม คือ นางสาวนิภา พรฤกษ(งาม 
วิสัยทัศนXของสถานศึกษา คือ 

โรงเรียนอัสสมัชัญคอนแวนต(  มุ3งพัฒนาผู+เรียนให+กอปรด+วยคุณธรรมในศาสนา 
วัฒนธรรม และความรู+สู3สากล รักษ(พลังงานและสิ่งแวดล+อม   
พันธกิจของสถานศึกษา คือ 
ข�อท่ี  พันธกิจ 

1. ผลิตผู+เรียนท่ีมีความรู+ความสามารถ พร+อมด+วยคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ( 
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2. ส3งเสริมและพัฒนาผู+เรียนให+มีศักยภาพด+านภาษาเพ่ือการสื่อสารสู3สากล 
3. ส3งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให+มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. ส3งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให+มีประสิทธิภาพอย3างต3อเน่ือง 
5. พัฒนาโรงเรียนด+านการอนุรักษ(พลังงานและสิ่งแวดล+อม                          

          มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จระดับองคXกรไว�ชัดเจน     ใช�     ไม�ใช� 
 
 
เปpาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ระดับองคXกร) คือ 

พันธกิจ
ท่ี 

    เปpาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ (ระดับองคXกร) 

1. 1. ผู+เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการสูง  
2. ผู+เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค(และค3านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณ( 

2. 3 .ผู+เรียนมีทักษะการสื่อสารด+านภาษา อังกฤษดีเยี่ยม 

3. 4. ครูและบุคลากรมีความความรู+ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ 

4. 5. ผู+บริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
6. โรงเรียนมรีะบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

5. 7.โรงเรียนมีมาตรฐานดเีด3นด+านการอนุรักษ(พลังงานและสิ่งแวดล+อม  

           มีการกําหนดเง่ือนไขการบรรลุสู�วิสัยทัศนXท่ีกําหนดไว�      ใช�       ไม�ใช� 
สามารถรายงานผลการดําเนินงานให�บรรลุตามวิสัยทัศนXได�ดังนี้ 

ผลรวมเชิงปริมาณของพันธกจิใน      
ปcการศึกษา 2561 

สรุปผลการดําเนินงานเทียบระดับคุณภาพ 
ปcการศึกษา 2561 

ผลรวมความสําเร็จของพันธกิจท้ัง 5  ข+อ  
มีค3าเฉลีย่ร+อยละ 90.52 

การบรรลุเปHาหมายตามพันธกิจของสถานศึกษา  
มีระดบัคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เง่ือนไขของการบรรลุความสําเร็จในระดับองค(กร 
ยอดเยี่ยม มีค3าเฉลีย่ความสําเร็จของพันธกิจทุกข+อรวมกัน ตั้งแต3ร+อยละ  90  ข้ึนไป  

ดีเลิศ มีค3าเฉลีย่ความสําเร็จของพันธกิจทุกข+อรวมกัน ตั้งแต3ร+อยละ  80 – 89.99 
ดี มีค3าเฉลีย่ความสําเร็จของพันธกิจทุกข+อรวมกัน ตั้งแต3ร+อยละ  75 – 79.99 

ปานกลาง มีค3าเฉลีย่ความสําเร็จของพันธกิจทุกข+อรวมกัน ตั้งแต3ร+อยละ  50 – 74.99   
กําลังพัฒนา ค3าเฉลี่ยความสาํเรจ็ของพันธกิจทุกข+อรวมกัน ตั้งแต3ร+อยละ     0 –  49.99   

 

3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 2.1 การมีเปpาหมาย วิสัยทัศนX และพันธกจิท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 

1.สถานศึกษามีวิธีการวางแผนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน( พันธกิจอย3างเป�น
ระบบ 
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2. วิสัยทัศน(และพันธกิจมคีวามสอดคล+องสัมพันธ(กันและตรงตามบรบิท
ของสถานศึกษา ได+รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
เป�นท่ีรับรู+ตรงกันของบุคลากรในสถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษามีการกําหนดเปHาหมายหรือตัวช้ีวัดความสาํเรจ็ท่ีจะนําไปสู3
การบรรลุตามวิสยัทัศน(ได+ 

  

4. สถานศึกษามีผลการประเมินตามเปHาหมายหรือตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว+ 
และบรรลตุามวิสัยทัศน(ไม3น+อยกว3าร+อยละ 75 หรือระดับคุณภาพดข้ึีนไป 

  

 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 

2.2.1 การจัดองคXกรโครงสร�างและระบบข�อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
        สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจดัการไว+ใน พันธกิจข+อที 4 ส3งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให+มีประสิทธิภาพอย3างต3อเน่ือง 
ดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมคือ 

ประเด็นการ
พัฒนา 

กลยุทธX แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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ระบบบรหิาร
จัดการ 

5.ผู+บริหารมี
กระบวนการบริหาร
และจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
6. โรงเรียนมรีะบบ
ประกันคุณภาพในท่ี
มีประสิทธิผล 

1.แผนงานนโยบายและแผน 
2.แผนงานธุรการ 
3.แผนงานจัดซื้อจัดจ+าง 
4.แผนงานบริหารท่ัวไป 
5.แผนงานหลักสตูร 
6.แผนงานห+องสมุดและแหล3งเรยีนรู+ 
7.แผนงานสรรหาบุคลากร 
8.แผนงานพัฒนาบุคลากร 
9.แผนงานสวัสดิการบุคลากร 
10.แผนงานทุนการศึกษา 
11.แผนงานสารสนเทศ 
12.แผนงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล+อม 
13.แผนงานพัสดุและครภุัณฑ( 
14.แผนงานทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
15.แผนงานประกันคุณภาพภายใน 
16.แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน 
17.โครงการพัฒนาผลสมัฤทธิทางการเรยีน 
18.โครงการส3งเสรมิทักษะคณติศาสตร( 
19.โครงการส3งเสรมิทักษะทางวิทยาศาสตร( 
20.โครงการพัฒนาครตูามมาตรฐานวิชาชีพครู 
20. โครงการแสวงหาความรู+จากแหล3งเรียนรู+ 
21.โครงการประสานรัก 
 

ระบบข+อมลู
สารสนเทศ 

4.พัฒนาการบริหาร
และการจัด
การศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

1. แผนงานสารสนเทศ 

 

2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
            มี   ไม�มี  โครงสร+างการบริหารและการกําหนดบุคคลไว+อย3างชัดเจน 
กล3าวคือ 

ประเด็นการ
บริหาร 

กลุ�มงานย�อย ผู�รับผิดชอบ 
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5.ผู+บริหารมี
กระบวนการ
บริหารและจดั
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.งานนโยบายและ
แผน (ผังโครงสร+างป!
การศึกษา2561) 

ตามคําสั่งแต3งตั้งท่ี 005ป!การศึกษา2561 
 เรื่องแต3งตั้งบุคลากรในตําแหน3งหวัหน+าฝ}าย
ตามโครงสร+างบริหารงาน 7 ฝ}าย 

6. โรงเรียนมี
ระบบประกัน
คุณภาพในท่ีมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
 

1.งานประกัน
คุณภาพภายใน 
 

ตามคําสั่งแต3งตั้งท่ี 034 ป!การศึกษา2561 
เรื่องแต3งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ประจาํป!การศึกษา 2561 

2. งานสารสนเทศ 
 

ตามคําสั่งแต3งตั้งท่ี 053 ป!การศึกษา2561 
เรื่องแต3งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศ 
ประจําป!การศึกษา 2561 

       มี   ไม�มี  การจัดระบบข+อมูลสารสนเทศเป�นหมวดหมู3 คือ 
กลุ�มสารสนเทศ จํานวนเอกสาร จํานวนแบบฟอรXม 

แบ3งออกเป�น 5 บท ครบท้ัง 7 ฝ}าย ดังน้ี   

-  บทท่ี 1 9 51 

-  บทท่ี 2 8 71 

-  บทท่ี 3 4 10 

-  บทท่ี 4 5 13 

-  บทท่ี 5 6 18 

      มี � ไม�มี การกํากับติดตามโครงการต3างๆ ท่ีกําหนดไว+ กล3าวคือ งานกํากับ ติดตาม
ดําเนินการดังน้ี 
      1.ทบทวนกําหนดการจัดกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงานก3อนล3วงหน+า1 สัปดาห(ในท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน 
      2.วางแผนการปฏิบัติงานและแจ+งให+ท่ีประชุมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของ
โรงเรียนทราบ 
      3.รายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของโรงเรียนเพ่ือหา
แนวทางพัฒนาและส3งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมทีดําเนินการแล+วเสรจ็ 

     มี � ไม�มี  การประเมินโครงการและสรุปผลการดําเนินโครงการต3างๆ ท่ีกําหนดไว+ คือ 
ผู+รับผิดชอบรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ / กิจกรรม หลังการจดั
กิจกรรม 1 สัปดาห( 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตามประเด็นย�อยท่ี 2.2.1 การจัดองคXกรโครงสร�างและระบบข�อมลูสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
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1. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข+องกับการบริหารชัดเจน   
2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอย3างมีส3วน
ร3วม 

  

3. สถานศึกษามีการจัดองค(กรโครงสร+างและระบบข+อมูลสารสนเทศ
ชัดเจน 

  

4. สถานศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการและ
กิจกรรม 

  

 
 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร�างความเชื่อมั่นกับผู�เกีย่วข�อง  
1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
              สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือการประกันคุณภาพไว+ในพันธกิจข+อท่ี 2 ส3งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให+มีประสิทธิภาพอย3างต3อเน่ือง เปHาหมายข+อท่ี 6.
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
ดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คือ 
 1. แผนงานการประกันคุณภาพภายใน 
 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

     มี � ไม�มี ระบบคําสั่งแต3งตั้งกรรมการประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน ตามคําสั่งท่ี 
034 ป!การศึกษา2561 เรื่องแต3งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจําป!การศึกษา 
2561 

     มี � ไม�มี การประกาศใช+มาตรฐานและการกําหนดมาตรฐานท่ีสอดคล+องกฏ
กระทรวงฯ และบริบทของสถานศึกษา มีหลักฐาน คือ ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต( ณ  
วันท่ี  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การใช+มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

     มี � ไม�มี การกําหนดเปHาหมายรายมาตรฐานและการจัดโครงการและกิจกรรมท่ี
สอดคล+องกับมาตรฐานการศึกษา มีหลักฐาน คือ  
   1. เอกสารแนบท+ายประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต( ณ  วันท่ี  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 เรื่อง การใช+มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    2.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุง ป!การศึกษา 2561-2564 
    3.  แผนปฏิบัติการ ประจาํป!การศึกษา 2561 
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     มี � ไม�มี การวางแผนเพ่ือดําเนินการเก็บรวบรวมข+อมูลและประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด มีหลักฐาน คือ  

1. แบบบันทึกภาคสนาม (Field note) ประจําป!การศึกษา 2561 จํานวน 3 มาตรฐาน 

 มี � ไม�มี ผลประเมินตนเองประจําป!การศึกษา คือ  
มาตรฐานท่ี ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู�เรียน ยอดเย่ียม 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปPน 
   สําคัญ 

ยอดเย่ียม 

ผลรวม 3 มาตรฐานได�ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
มีคุณภาพระดับดี 2 มาตรฐานขึน้ไป  ใช�  ไม�ใช� 

ไม�มีมาตรฐานใดอยู�ระดับปรับปรุง  ใช�  ไม�ใช� 

มีมาตรฐานการจัดการศึกษา  ใช�  ไม�ใช� 

 
 3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ตามประเด็นย�อยท่ี 2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันกับ
ผู�เกี่ยวข�อง 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 

1. สถานศึกษามีนโยบายและโครงการ/กิจกรรมด+านการประกันคุณภาพ   

2. สถานศึกษามีการแต3งตั้งบุคลากรและประกาศใช+มาตรฐานชัดเจน   

3. สถานศึกษามีการกําหนดเปHาหมายและการวางแผนเพ่ือประกัน
คุณภาพ 

  

4. สถานศึกษามีผลการประกันคุณภาพท่ีได+มาตรฐานตามเง่ือนไขสากล   
 
 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 
 

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
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2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
              สถานศึกษากําหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับการดูแลด+านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ระบุไว+ใน กลยุทธ(ข+อท่ี 4.  ส3งเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให+มีประสิทธิภาพ
อย3างต3อเน่ืองดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คือ 
     1. แผนงานอาคารสถานท่ี 
     2. การจัดการรักษาความปลอดภัย 
     3. กิจกรรมซ+อมการหนีไฟและดับเพลิง 
 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
ตารางท่ี 1  (พิจารณาจาก เครื่องตัดไฟ  ถังดับเพลิง ระบบกรองนํ้าดื่ม นํ้าใช+ สถานท่ีประกอบ
อาหาร การ จัดเก็บขยะ) โดยสํารวจครั้งล3าสุดเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ( 2562 มีผลสรุปตามตาราง
ดังน้ี 
 

ประเด็น คุณสมบัตทิี่ตรวจสอบ (ครบทุกข�อ) มีคุณสมบตั ิ

1.เครื่องตัดไฟ ถัง
ดับเพลิง 

   มีจํานวนเครื่องตดัไฟ ถังดับเพลิง 
เหมาะสมเพียงพอ   

   อุปกรณ(อยู3ในสภาพพร+อมใช+งานได+เสมอ 

   มีการตรวจสอบ สภาพอุปกรณ(เป�นระยะ ๆ 
บันทึกชัดเจน 

  มีการทําเครื่องหมายทางฉุกเฉิน  

   ใช3 

 ไม3ใช3 

2.ระบบกรองนํ้าดื่ม 
นํ้าใช+ 

  สถานศึกษามรีะบบ/เครื่องกรองนํ้าสะอาด
ท่ีได+ มาตรฐาน 

   สถานท่ีเก็บนํ้าสะอาด ห3างไกลจากฝุ}น
ละอองและสิ่งสกปรก 

    ตู+นํ้าดื่ม ไม3มีตะกอน หรือเศษวัสดุ
ปลอมปนในถัง 

    มีจํานวนจุดบริการท่ีเพียงพอกับความ
ต+องการใช+ของเด็ก 

   มีการดูแล ตรวจสอบความสะอาดของ
ภาชนะท่ีจัดเก็บสม่ําเสมอ 

   ใช3  

 ไม3ใช3 

3.สถานท่ีประกอบ
อาหารการปHองกัน
พาหะนําโรค 

  ปราศจากฝุ}น ละออง ขณะจดัทําอาหาร 

  ผู+ปรุงอาหารหรือผู+จัดอาหารรักษาความ
สะอาด 

   สถานท่ีเก็บภาชนะเหมาะสม มิดชิด 

 ใช3  

 ไม3ใช3 
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  มีการปHองกันเช้ือโรคหรือสตัว(ท่ีเป�นพาหะ
โรคตดิต3ออ่ืน ๆ 

4.ระบบจัดเก็บและ
การทําลายขยะ 

  มีการเลือกตําแหน3งท่ีตั้งถังขยะเหมาะสม
รองรับการท้ิงขยะได+ดี  

  สภาพถังขยะไม3รั่ว ไม3แตก มดิชิด ไม3ส3งกลิ่น
รบกวน  

   มีการกําหนดตารางจดัเก็บและดําเนินการ
ตามตารางท่ีกําหนด 

 ใช3 

 ไม3ใช3 

สรุปมีจํานวน  15  ข+อ จากท้ังหมด 16 ข+อ    คิดเป�นร+อยละ 93.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2  (พิจารณาจากการคุ�มครองความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก การเดินทาง 
พ้ืนท่ีเสี่ยงต�อการบาดเจ็บ) โดยสาํรวจครั้งล3าสดุเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ(2562 ซึ่งมีผลสรุปตาม
ตารางดังน้ี 

ประเด็น คุณสมบัติท่ีตรวจสอบ (ครบทุกข�อ) มีคุณสมบัติ 
1.ระบบปHองกัน
บุคคล 

 มีรั้วหรือเครื่องหมายก้ันอาณาเขต ปHองกันการ
บุกรุกชัดเจน 
  มีระบบการรับ – ส3งผู+เรียนท่ีสร+างความมั่นใจ
กับทุกฝ}ายได+ชัดเจน 
  มีวิธีการตรวจสอบ ติดตามเพ่ือประเมินความ
ปลอดภัยเด็กท่ีดี  

  ไม3มีประวัติเด็กหาย การร+องเรียนการรับ-ส3ง
เด็ก ในรอบ 3 ป! 

   ใช� 
   ไม�ใช� 
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2.ความปลอดภัย
จากการเดินทาง 

 มีครูเวร/เจ+าหน+าท่ี ดูแล ปHองกันอันตรายขณะ
เข+า-ออกชัดเจน 

  มีการจัดระบบจราจรท่ีเหมาะสม ปลอดภยั
ชัดเจน 
 มีอุปกรณ( /เครื่องหมาย/สัญญาณ เพ่ือเสรมิ
ความปลอดภัย 
  มีมาตรการส3งเสรมิให+มีรถรับ – ส3ง เด็ก
ปลอดภัย มีคุณภาพ 

 มีอุบัติเหตจุากการรับ – ส3ง ไม3เกิน 2 ครั้งต3อป! 

    ใช� 

   ไม�ใช� 

3.ระบบดูแลพ้ืนท่ี
เสียง 

 มีการแต3งตั้งกรรมการเพ่ือดูแลพ้ืนท่ีเสี่ยงชัดเจน 
  มีแบบสํารวจท่ีกําหนดประเดน็ประเมิน
ตรวจสอบ ความเสี่ยงชัดเจน 
  มีการสํารวจความเสี่ยงท่ีครอบคลุมตลอดป!
การศึกษาชัดเจน 

  มีการใช+ประโยชน(จากข+อมลูเพ่ือจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยงชัดเจน 

    ใช�  
    ไม�ใช� 

สรุปมีจํานวน  11 ข�อ  จากทั้งหมด   13 ข�อ   คิดเปPนร�อยละ 84.62 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ตามประเด็นย�อยท่ี 2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 

1. สถานศึกษามีนโยบายเพ่ือการพัฒนาอาคาร สถานท่ี แหล3งเรียนรู+และ
ความปลอดภัยท่ีชัดเจน 

  

2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมด+านการพัฒนาอาคาร สถานท่ี          
แหล3งเรียนรู+ ความปลอดภัยและดําเนินการอย3างเป�นระบบ  

  

3. สถานศึกษามีผลการประเมินตามตารางท่ี 1 ไม3น+อยกว3าร+อยละ 75   
4. สถานศึกษามีผลการประเมินตามตารางท่ี 2 ไม3น+อยกว3าร+อยละ 75   

 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
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2.2.4 การสร�างโอกาสให�ผู�เกี่ยวข�องมีส�วนร�วมพัฒนาคุณภาพ  
 1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
               สถานศึกษากําหนดนโยบายท่ีเป̂ดโอกาสให+ผู+เก่ียวข+องมสี3วนร3วมในการพัฒนา

องค(กรไว+ในพันธกิจข+อท่ี 1. ผลิตผู+เรียนท่ีมีความรู+ความสามารถ พร+อมด+วยคุณธรรม 
จริยธรรมตามอัตลักษณ(และพันธกิจข+อท่ี 5. พัฒนาโรงเรียนด+านการอนุรักษณ(พลังงานและ

สิ่งแวดล+อมดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มโีครงการ/กิจกรรม คือ 
ประเด็นการ

พัฒนา 
กลยุทธX โครงการ/กิจกรรม 

 การสร+างความ
ร3วมมือเพ่ือ
พัฒนาภายใน
สถานศึกษา 

1. พัฒนาผู+เรียนให+มี
คุณภาพตามอัต
ลักษณ( 
5.ส3งเสรมิสถานศึกษา
ให+มีมาตรฐานดีเด3น
ด+านพลังงาน Energy 
Mind Award 

1.  โครงการประสานรัก 
    - กิจกรรมสายสัมพันธ(แบ3งปcนให+ลูก 
    - กิจกรรมผู+ปกครองเครือข3าย 
2. โครงการแสวงหาความรู+จากแหล3งการ
เรียนรู+ 
3.. โครงการอนุรักษ(พลังงานและสิ่งแวดล+อม 
4. แผนงานอาคารสถานท่ี (กิจกรรมซ+อมหนี
ไฟ) 
5. แผนงานบริการและสวัสดภิาพ (การตรวจ
สุขภาพ) 
 

การสร+างความ
ร3วมมือเพ่ือชุมชน
หรือสังคม
การศึกษา 

5.ส3งเสรมิสถานศึกษา
ให+มีมาตรฐานดีเด3น
ด+านพลังงาน Energy 
Mind Award  

1. โครงการอนุรักษ(พลังงานและสิง่แวดล+อม 
  (กิจกรรมปลูกป}าชายเลน) 
2. โครงการเมตตาจิต (กิจกรรมเยีย่มคนชรา) 
3. โครงการประสานรัก (กิจกรรมเยี่ยมทหาร
บาดเจ็บ) 
  

2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
     จากการสรุปผลการดําเนินงาน 

       1. โครงการประสานรัก                                     บรรลุ      ไม3บรรล ุ
     2. โครงการแสวงหาความรู+จากแหล3งการเรียนรู+        บรรล ุ     ไม3บรรล ุ
     3. โครงการอนุรักษ(พลังงานและสิ่งแวดล+อม             บรรลุ      ไม3บรรล ุ

     4. แผนงานอาคารสถานท่ี (กิจกรรมซ+อมหนีไฟ)         บรรลุ      ไม3บรรล ุ
     5. แผนงานบริการและสวัสดภิาพ (การตรวจสุขภาพ)   บรรลุ      ไม3บรรล ุ

     6. โครงการเมตตาจิต (กิจกรรมเยี่ยมคนชรา)            บรรล ุ     ไม3บรรล ุ
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นย�อยท่ี 2.2.4 การสร�างโอกาสให�ผู�เกี่ยวข�องมีส�วนร�วมพัฒนาคุณภาพ 
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ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
1.สถานศึกษามีนโยบายท่ีเป̂ดโอกาสให+ทุกฝ}ายมีส3วนร3วมในการพัฒนา
ชัดเจน 

  

2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีเป�นรูปธรรมและเป�น
ระบบ 

  

3. โครงการท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนา ดําเนินการอย3างต3อเน่ืองมาแล+ว       
ไม3น+อยกว3า 2 ป! 

  

4. สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปHาหมายและมีความสําเร็จ        
ไม3น+อยกว3าร+อยละ 75 ของโครงการท้ังหมดท่ีเก่ียวข+อง 

  

 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

         สรุปประเด็นย�อยท่ี    2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 คือ =  ยอดเยี่ยม + ยอด
เยี่ยม + ยอดเยี่ยม + ยอดเยี่ยม = มีคุณภาพ  ระดับยอดเย่ียม 

สรุปรวมระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน+นคุณภาพ
ผู+เรียนรอบด+านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ3มเปHาหมาย 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
             สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเน+นคุณภาพของผู+เรียนรอบด+านไว+

ในพันธกิจข+อที่ 4  ส3งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให+มีประสิทธิภาพ
อย3างต3อเนื่อง เปHาหมายที่ 5.  ผู+บริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  ดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีโครงการ/กิจกรรม คือ 
 

ประเด็นการพัฒนา กลยุทธX โครงการ/กิจกรรม 
1.หลักสูตรสถานศึกษา 5 

 
-การจัดทํารายวิชา 8 กลุ3มสาระฯ 
-การประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสตูร 

2.ด+านทักษะวิชาการ 5 
 

-โครงการส3งเสรมิทักษะภาษาต3างประเทศ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร( วิทยาศาสตร( 
-โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรยีนรู+ 
- โครงการแสวงหาความรู+จากแหล3งการเรียนรู+ 

3.ด+านคุณลักษณะ 5 
 

-กิจกรรมส3งเสริมผู+เรยีนด+านระเบียบวินัย 
-กิจกรรมส3งเสริมผุ+เรยีนการเป�นนักเรียนท่ีด ี
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน( 

4.ด+านการวัดและ
ประเมินผล 

5 - โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
 

 

2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

       มี  � ไม�มี   การกํากับติดตามโครงการต3างๆท่ีกําหนดไว+ในรายงานสรุปแผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม ของฝ}ายต3าง ๆ 

      มี  � ไม�มี  การประเมนิโครงการและสรุปผลการดําเนินโครงการต3างๆท่ีกําหนดไว+ใน
รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจาํป! 2561 รายงานสรุปแผนพัฒนาฯ (ฉบับปรับปรุง 2561-
2564) 
3. สรุปผลการประเมินตนเอของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน�นคุณภาพผู�เรียนรอบด�านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ�มเปpาหมาย 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 

1. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายครบถ+วนท้ัง 4 เรื่องชัดเจน   
2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาครอบคลุมท้ัง 4 เรื่อง   
3. สถานศึกษามีการกํากับ ติดตามโครงการ/กิจกรรมต3างๆ ชัดเจน   
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4. สถานศึกษามีการสรุปผลการดําเนินงานและมีค3าเฉลี่ยความสําเร็จ        
ของโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข+อง ไม3น+อยกว3าร+อยละ 75  

  

 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 
 

ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให+มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
      สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรไว+ในพันธกิจข+อท่ี 3 ส3งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรให+มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
ดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีโครงการ/กิจกรรม คือ 

ประเด็นการพัฒนา กลยุทธX โครงการ/กิจกรรม 
ทักษะ/มาตรฐาน
วิชาชีพจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ครูและบุคลากร
มีความรู+ 
ความสามารถ 
และทักษะทาง
วิชาชีพ 
 
 

แผนงานพฒันาบุคลากร 

1.การจัดการส3งเสริมการศึกษาเพิ่มวุฒิ
การศึกษา 

2.การจัดการส3งเสริมการแสวงหาความรู+
เพิ่มเติม 

3.ส3งเสริมบุคลากรศึกษาภาษาต3างประเทศ 

โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ได+แก3  
1.กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนา
กระบวนการสอน  
2.กิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลากรในยุค 
4.0  
3. กิจกรรมให+ความรู+สร+างสื่อการสอน IT  

สวัสดิการ/ขวัญ
กําลังใจ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ได+รับการมอบ
ขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติ
หน+าท่ี 
 

1. กิจกรรมสร+างขวัญและกําลังใจ ได+แก3 
อาหารกลางวัน เคร่ืองอุปโภคบริโภคทุก 
2 เดือน เคร่ืองแบบครู ตรวจสุขภาพ
ประจําป! ทัศนศึกษา 

2.กิจกรรมวันครูและวันเกษียณอายุ
รวมถึงเงินสวัสดิการสําหรบัครูและบุคลากร
ท่ีเกษียณอายุในการปฏิบัตหิน+าท่ี 
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2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
   2.1 ครูผู+สอน 75 คน จากท้ังหมด 75 คน คิดเป�นร+อยละ 100 ได+รับการอบรม สมัมนาท่ี
เก่ียวกับการออกแบบการเรียนรู+/การจัดทําแผนการจดัการเรียนรู+ ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป!  
  2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 102 คน จากท้ังหมด 102 คน คิดเป�นร+อยละ 100 ได+รับ
การอบรม สัมมนาในงานท่ีเก่ียวข+อง ไม3น+อยกว3า 20 ช่ัวโมงต3อป!  
 
 
 
 
 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
1. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากร
ชัดเจน 

  

2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากร
ชัดเจน 

  

3. ครูไม3น+อยกว3าร+อยละ 75 ได+รับการอบรมสัมมนาการจัดการเรียนรู+        
ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! 

  

4. ครูไม3น+อยกว3าร+อยละ 75 ได+รับการอบรมสัมมนาในงานท่ีรับผิดชอบ      
ไม3น+อยกว3า 20 ช่ัวโมงต3อป! 

  

 
 
 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.5 จัดสภาพแวดล+อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อ
การจัดการเรียนรู+อย3างมี
คุณภาพ 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 

              สถานศึกษากําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล+อมท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู+ไว+ในพนัธ
กิจข+อที่ 4  ส3งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให+มีประสิทธิภาพอย3าง
ต3อเนื่อง  กลยุทธ(ข+อท่ี 4. พัฒนาการบริหารและการจดัการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
 

ประเด็นการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
 ห+องปฏิบัติการ/แหล3งเรียนรู+
ภายในห+องเรียน 

1. แผนงานอาคารและสถานท่ีและสิ่งแวดล+อม 
2. แผนงานพัสดุ-ครภุัณฑ( 
3. แผนงานทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4. แผนงานห+องสมุดและแหล3งเรียนรู+  

แหล3งเรียนรู+ภายนอก
ห+องเรียน 

1. โครงการแสวงหาความรู+จากแหล3งการเรียนรู+ 
 

 

2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
     จากการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 

     1. แผนงานอาคารและสถานที่และสิ่งแวดล+อม           บรรลุ      ไม3บรรล ุ
     2. แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ(                                   บรรลุ      ไม3บรรล ุ
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     3. แผนงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา                       บรรลุ      ไม3บรรล ุ
     4. แผนงานห+องสมุดและแหล3งเรียนรู+                      บรรลุ      ไม3บรรล ุ
     5. โครงการแสวงหาความรู+จากแหล3งการเรียนรู+          บรรลุ      ไม3บรรล ุ
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนรู�
อย�างมีคุณภาพ 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
1. สถานศึกษามีนโยบายพัฒนาสภาพแวดล+อมให+เอ้ือต3อการเรียนรู+
ชัดเจน 

�  

2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมและดําเนินการพัฒนาอย3างเป�น
ระบบ 

�  

3. โครงการท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาสภาพแวดล+อม ดําเนินการอย3าง
ต3อเน่ืองมาแล+ว ไม3น+อยกว3า 2 ป! 

�  

4. สถานศึกษาสามารถบรรลุเปHาหมายได+อย3างน+อย 3 ใน 4 หรือร+อยละ 
75 ของโครงการท้ังหมดท่ีพัฒนาสภาพแวดล+อมท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู+ 

�  

 
                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

ประเด็นย�อย กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู+ 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
              สถานศึกษากําหนดนโยบายและโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ คือ 
 

ประเด็นการพัฒนา กลยุทธX โครงการ/กิจกรรม 
สื่อ อุปกรณ( เทคโนโลยี  4.พัฒนาการบริหารและการจดั

การศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

1. แผนงานการให+บริการ
เทคโนโลย ี

 

2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
    2.1 สถานศึกษามีการสนบัสนุนระบบเทคโนโลยี เพ่ือการบริหาร ได�แก�  
           แผนงานการให+บริการเทคโนโลยี     บรรลุ      ไม3บรรล ุ
    2.2 สถานศึกษามีการสนบัสนุนเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรู� คือ  
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        - คอมพิวเตอร(ในทุกห+องเรียนพร+อมระบบอินเตอร(เน็ตสืบค+นข+อมูล 
        - คอมพิวเตอร(ในทุกห+องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร(พร+อมระบบอินเตอร(เน็ตสืบค+น 
          ข+อมูล   
        - คอมพิวเตอร(ในทุกห+องทํางานและห+องพักครูพร+อมระบบอินเตอร(เน็ตสืบค+นข+อมลู 
        - คอมพิวเตอร(ในห+องสมุดพร+อมระบบอินเตอร(เน็ตสืบค+นข+อมูล 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู� 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
1. สถานศึกษามีนโยบายท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ชัดเจน 

�  

2. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีชัดเจน �  

3. สถานศึกษามีการสนับสนุนเทคโนโลยเีพ่ือการบริหารชัดเจน �  

4. สถานศึกษามีการสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู+อย3างชัดเจน �  
 
 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 
 
 

 
ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
ผลสัมฤทธ์ิ /เกรด 
ระดับคุณภาพ 

2.1 การมีเปHาหมาย วิสัยทัศน( และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.2.1 การจัดองค(กรโครงสร+างและระบบข+อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม 
2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร+างความเชื่อม่ันกับผู+เก่ียวข+อง ยอดเยี่ยม 
2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม 
2.2.4 การสร+างโอกาสให+ผู+เก่ียวข+องมีส3วนร3วมพัฒนาคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน+นคุณภาพผู+เรียนรอบด+านตามหลักสูตรสถานศึกษา    ยอดเยี่ยม 
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     และทุกกลุ3มเปHาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรู+อย3างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู+ ยอดเยี่ยม 

รวมเฉล่ีย ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
เกณฑXระดับคุณภาพ ; เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
0– 49.99 = กําลังพัฒนา; 50.00 – 74.99 = ปานกลาง; 75.00 – 79.99 = ดี; 80.00-89.99 = ดีเลิศ; 90.00 ข้ึนไป = ยอดเยี่ยม 

1. จุดเด�น 
โรงเรียนมีการมีเปHาหมาย วิสัยทัศน( และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน มีผลการดําเนินงานให+บรรลุตาม

เปHาหมายท่ีกําหนด มีค3าเฉลี่ยร+อยละ 90.52 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีดี มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม มีผลประเมินตนเองประจําป!การศึกษา ในภาพรวมอยู3ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการจัดองค(กรโครงสร+างและ
ระบบข+อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบประกันคุณภาพท่ีสร+างความเชื่อม่ันกับผู+เก่ียวข+องในระดับสูง ร+อยละ 
93.72 มีระบบควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เป^ดสร+างโอกาสให+ผู+เก่ียวข+องมีส3วน
ร3วมพัฒนาคุณภาพ   มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน+นคุณภาพผู+ เรียนรอบด+านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ3มเปHาหมายมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให+ตอบสนองกับความต+องการของนักเรียนและผู+ปกครอง และอาชีพท่ี
นักเรียนต+องการเลือกในปcจจุบัน มีการพัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล+อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรู+อย3างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู+ มีการจัดห+องสมุดให+มีคุณภาพในการใช+งานให+มากข้ึนและทันสมัยเพ่ิมระบบการสืบค+น
ข+อมูลจากอินเตอร(เนต ด+วยคอมพิวเตอร(และiPad 

 
2. จุดควรพัฒนา 
  การจัดระบบการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพให+เป�นปcจจุบันเพ่ือจะได+นํา
ข+อมูลมาใช+พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได+อย3างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
3. การปฏิบัติท่ีเปPนแบบอย�างท่ีดี หรือดีเลิศ ไม3มี 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปPนสําคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน 
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ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.1 จัดการเรียนรู+ผ3าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไป
ประยุกต(ใช+ในชีวิตได+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
         สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนศักยภาพครู กําหนดไว+ในพันธกิจของโรงเรียน ข+อ 3 คือ
ส3งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให+มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  เปHาหมายท่ี 4 ครูและ
บุคลากรมีความรู+ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ 
มีโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือส�งเสริมศักยภาพครู คือ 
          1. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู+  
          2. กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนโดยใช+นวัตกรรม   
          3. กิจกรรมการจัดการเรยีนรู+ด+วยกระบวนการ Active   Learning 
 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
          2.1 สถานศึกษามีการสนับสนุนส3งเสริมให+ครูเข+ารับการอบรมพัฒนาความรู+ด+านการ
ออกแบบการเรียนรู+ ในระยะ 2 ป! (ไม3นับป!ปcจจุบัน) มีข+อมลู คือ 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปc เร่ือง สถานท่ีจัดอบรม 
1 5-6 ส.ค. 60  การสร+างสื่อแบบ Interactive ด+วย

โปรแกรม Microsoft Power Point และ
การสร+างสื่อออนไลน( 

โรงเรียนอัสสมัชัญ
คอนแวนต( 

2. 
 

16 ต.ค.60 การจัดการเรยีนรู+แบบ Active Learning  
ตามแนวทาง Backward Design ด+วย
กระบวนการ GPAS 5 STEPs  และการ
วัดผลประเมินผล  Authentic  
Assessment ตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ในศตวรรษท่ี 21 (ระดับมัธยมศึกษา) 

โรงเรียนอัสสมัชัญ
คอนแวนต( 

3 18-19 พ.ย.
60 

การสร+างสื่อแบบ Interactive ด+วย
โปรแกรม Microsoft Power Point และ
การสร+างสื่อออนไลน(  

โรงเรียนอัสสมัชัญ
คอนแวนต( 

4 13- 14 ม.ค.
61 

การทําความเข+าใจหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน+นทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห( สู3การปฏิบัติจริง 

โรงเรียนเซนต(ฟรัง
ซิสซาเวียร(
คอนแวนต( 

5 30 เม.ย.61 การวัดและประเมินผลการเรียนรู+ การ
จัดการเรียนรู+และการนิเทศงานวิชาการ 

โรงเรียนอัสสมัชัญ
คอนแวนต( 
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6 2-3 พ.ค.61 การจัดการเรยีนรู+วิทยาการคํานวณ การ
ออกแบบและเทคโนโลยตีามหลักสูตรใหม3 

โรงเรียนเซนต(ฟรัง
ซิสซาเวียร(
คอนแวนต( 

7 9 มิ.ย.61 การจัดการเรยีนรู+วิทยาการคํานวณ การ
ออกแบบเทคโนโลยีตามหลักสูตรใหม3 

โรงเรียนเซนต(ฟรัง
ซิสซาเวียร(
คอนแวนต( 

8 10 มิ.ย.61 กลวิธีการจัดการเรียนรู+ในแบบ Active 
Learning  เพ่ือการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 
21  

มูลนิธี อุดมพร-
สมศักดิ์ (เซี่ยงใช3 ) 
ศักดิ์พรทรัพย( 

9 14 ก.ค.61 แนวการจัดหลักสตูรและการสอนตาม
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 
เพ่ือส3งเสริมความคิดสร+างสรรค( 

ห+องประชุมหลวง
พ3อวัดไร3ขิง อาคาร
ศึกษาศาสตร( คณะ
ศึกษาศาสตร( 

10 14 ก.ค.60 การจัดการเรยีนรู+วิทยาการคํานวณ การ
ออกแบบเทคโนโลยีตามหลักสูตรใหม3 

โรงเรียนเซนต(ฟรัง
ซิสซาเวียร(
คอนแวนต( 

11 21-22 ก.ค.
61 

การประยุกต(ใช+เครื่องมือออนไลน( ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โรงเรียนอัสสมัชัญ
คอนแวนต( 

12 21-22ก.ค.
61 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม
การสอน(Child – Centered Design 
Thinking) 

มูลนิธิ อุดมพร-
สมศักดิ์ (เซี่ยงใช3 ) 
ศักดิ์พรทรัพย( 

13 4-5 ส.ค.61 การพัฒนาศักยภาพครูผู+สอนวิชา
คณิตศาสตร(ช้ันม.3 และช้ันม.6  

โรงเรียนกรุงเทพค
ริสเตียนวิทยาลัย 

14 19 ส.ค.61 กลวิธีการสอนด+วยการให+นักเรียนเล3าเรื่อง
ด+วยเครื่องมือดิจิทัล(Digital story 
telling) 

มูลนิธิ อุดมพร-
สมศักดิ์ (เซี่ยงใช3 ) 
ศักดิ์พรทรัพย( 

15 11-12 ต.ค.
61 

iPad and Innovative Learning iPad 
กับการจัดการเรยีนรู+เพ่ือสร+างสรรค(
นวัตกรรมและทําให+ห+องเรียนสนุกสนาน
ด+วยเครื่องมือท่ีใช+งานง3าย ฟรี และด ี

ศูนย(ประชุม
แห3งชาติสิริกิตติ ์

16 23 ก.ย.61 การจัดกิจกรรมการเรียนรู+ด+วยโครงการ 
(PBL) โดยการสร+างช้ินงานดิจิทัล 
ปฏิสัมพันธ(ด+วยเครื่องมือบนมือถือ  

มูลนิธิ อุดมพร-
สมศักดิ์ (เซี่ยงใช3 ) 
ศักดิ์พรทรัพย( 
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17 8 ต.ค.61 การจัดการเรยีนรู+ด+วยความสุขของครูยุค
ใหม3 เพ่ือพัฒนาทักษะผู+เรยีนในศตวรรษท่ี 
21  

โรงเรียนอัสสมัชัญ
คอนแวนต( 

18 7-22 ต.ค.61 อบรมภาษาอังกฤษและการเขียน CODE 
เพ่ือการเรยีนวิทยาการคํานวณ  

โรงแรมภูรีมาศ 
ระยอง 

19 12-13 พ.ย.
61 

การบูรณาการมาตรฐานสู3การเรียนรู+การ
สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล+อม ตามรูปแบบ
การเรยีนรู+สะเต็มศึกษา ครั้งท่ี 1 

โรงแรมไมด+า      
แกรนด( โฮเทล
ทวารวดีนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

20 1 ธ.ค.61 แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม3สู3การปฏิวัติครั้งใหญ3ทางการศึกษา 
(New Teaching Approaches Toward 
Education Disruption ) 

โรงแรมเดอะ
พาลาสโซ รัชดา 

21 20 มี.ค.62 ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร(
และคณิตศาสตร( ระดับมัธยมปลายตาม
แนวสสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  

มหาวิทยาลยัราช
ภัฎบ+านสมเด็จ
เจ+าพระยา 

             2.2 สถานศึกษามีครูท่ีได+รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด+านการออกแบบการเรียนรู+             
ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! มีครู 67 คน ใน 87 คน คิดเป�นร+อยละ 77.01 (เฉพาะครูผู+สอน) 
              2.3 สถานศึกษามีครูท่ีเข+าใจและสามารถอธิบายข้ันตอน/วิธีการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู+ท่ีถูกต+องและนําสู3การปฏิบัติได+ มีครู 80 คนใน 87 คนคิดเป�นร+อยละ 91.95 
(เฉพาะครูผู+สอน) 
              2.4 สถานศึกษามีครูท่ีเข+าใจและสามารถอธิบายวิธีการสอนท่ีเน+นกระบวนการคิด 
และการฝ�กปฏิบัติได+อย3างชัดเจน มีครู 85 คน ใน 87 คน คิดเป�นร+อยละ 97.70 (เฉพาะ
ครูผู+สอน) 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 3.1 จัดการเรียนรู�ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตXใช�ในชีวิตได� 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
1.   สถานศึกษามีนโยบายและวิธีการส3งเสริมศักยภาพครูชัดเจน    
2.   ครูไม3น+อยกว3าร+อยละ 75 ได+รับการพัฒนาศักยภาพด+านการ 
      ออกแบบการเรียนรู+ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! 

  

3.   ครูไม3น+อยกว3าร+อยละ 75 อธิบายข้ันตอน/วิธีการจัดทําแผนการ 
      จัดการเรียนรู+ท่ีถูกต+องและนําสู3การปฏิบัติได+ 

  

4.   ครูไม3น+อยกว3าร+อยละ 75 อธิบายวิธีการสอนท่ีเน+นกระบวนการคิด    



 

 

 

69                          SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2561 

 

 

 

      และการฝ�กปฏิบัติได+อย3างชัดเจน 
 
 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
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ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.2 ใช+สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล3ง
เรียนรู+ท่ีเอ้ือต3อการ
เรียนรู+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
           สถานศึกษามีการจัดแหล3งเรียนรู+ ห+องปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู+ของผู+เรียน          
อย3างชัดเจน กล3าวคือ โรงเรียนมีห+องสมุด แหล3งเรียนรู+ในห+องเรียน   ปHายนิเทศ  ห+องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร(  ห+องปฏิบัติการคอมพิวเตอร( เพ่ือให+นักเรียนได+สืบค+นและให+นักเรียนเรียนรู+จากแหล3ง
เรียนรู+ทีหลากหลาย  สถานศึกษามีการสนับสนุนให+ครูมีศักยภาพด+านสื่อ เทคโนโลยี กล3าวคือ
ส3งเสริมให+ครูเข+ารับการอบรมการผลิตสื่อเช3นอบรมหัวข+อ การประยุกต(ใช+เครื่องมือออนไลน(ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช+งานระบบ office 365 ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให+ครูผลิตสื่อ เทคโนโลยี และนําสื่อมาใช+ในการจัดการเรียนการสอน   
รวมท้ังในห+องเรียนมีคอมพิวเตอร( และเครื่องฉายโปรเจกเตอร(ให+ครูได+ใช+ในการจัดการเรียนการ
สอน  นอกจากน้ียังให+ครูได+แลกเปลี่ยนเรียนรู+ในการใช+สื่อ เทคโนโลยี 
 

2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
            2.1 ครู 76 ใน 87 คน คิดเป�นร+อยละ 87.36 ได+รับการอบรมท่ีเก่ียวข+องกับสื่อ /เทคนิค
การสอน ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! (เฉพาะครูผู+สอน) 
             2.2 ครู 87 ใน 87 คน คิดเป�นร+อยละ 100 มีการกําหนดสื่อ อุปกรณ( เทคโนโลยี ในการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู+ไว+อย3างชัดเจนและสอดคล+องการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว+              
(เฉพาะครูผู+สอน) 
              2.3 ครู 83 ใน 87 คน คิดเป�นร+อยละ 95.40 สามารถอธิบายหลักสําคัญของการเลือกใช+
สื่อ ประกอบการจัดการเรียนรู+ได+อย3างเหมาะสม มีเหตุผล น3าเช่ือถือ (เฉพาะครูผู+สอน) 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
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ตามประเด็นท่ี 3.2 ใช�สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล�งเรียนรู�ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
1. สถานศึกษามีการส3งเสริมเรื่องห+องปฏิบัติการ สื่อ อุปกรณ( แหล3งเรียนรู+ 
   ชัดเจน 

  

2. ครูร+อยละ 75 ได+รับการอบรมเรื่องสื่อ /เทคนิคการสอน ในระยะเวลาไม3 
    เกิน 2 ป! 

  

3. ครูร+อยละ 75 ระบุสื่อ อุปกรณ( เทคโนโลยีไว+ในแผนการจัดการเรียนรู+ได+ 
    อย3างชัดเจนและนําสู3การปฏิบัติจริง 

  

4. ครูร+อยละ 75 อธิบายหลักสําคัญของการเลือกใช+สื่อ ประกอบการจัดการ 
    เรียนรู+ได+ 

  

 
 

                               สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
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ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
          สถานศึกษามีแนวทางในการส3งเสริมสนับสนุนให+ครูสามารถจัดการบริหารช้ันเรียน            
แบบเชิงบวกได+  กล3าวคือ มีการกําหนดในยุทธศาสตร(ข+อ 3 พัฒนาการสอนของครูท่ีเน+นผู+เรียน
เป�นสําคัญ  การส3งเสริมให+ครูเข+ารับการอบรมพัฒนาจิตใจ ก3อนเป̂ดป!การศึกษา เช3น  สานพลัง
เรียนรู+ เสริมสร+างจิตวิญญาณครู   ซึ่งจะนํามาสู3 การจัดบรรยากาศในห+องเรียนเท่ีทําให+ผู+เรียน
เรียนอย3างมีความสุข การให+กําลังใจ  การเสริมแรงในการเรียน  การควบคุมช้ันเรียน  การใช+สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียน ทําให+บทเรียนมีความน3าสนใจ   
 

2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
           2.1 ครู 100 จากครูท้ังหมด 103 คน ได+รับการอบรมหรือเข+าร3วมการพัฒนาจติใจท่ี
เก่ียวข+องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! คิดเป�นร+อยละ 97.09 
            2.2 ครู 14 จากครูท้ังหมด 17 คน สามารถอธิบายวิธีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวกได+
อย3างชัดเจน คิดเป�นร+อยละ 82.35 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
1.   สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนและส3งเสรมิครูให+บริหารช้ันเรียนเชิง 
      บวกชัดเจน 

  

2.   ครูร+อยละ 75 ได+รับการอบรมหรือเข+าร3วมการพัฒนาด+าน 
      จรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! 

  

3.   ครูร+อยละ 75 อธิบายวิธีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวกได+ชัดเจน    
4.   ผู+เรียนร+อยละ 75 ไม3กระทําผดิวินัยหรือข+อตกลงท่ีสถานศึกษา 
      กําหนด 

  

 
 
 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

 

 

 
 

 
ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู+เรียนอย3างเป�นระบบ และ
นําผลมาพัฒนาผู+เรียน 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
            สถานศึกษามีวิธีการท่ีสร+างความเช่ือมั่นในการควบคุมประสิทธิภาพการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาอย3างชัดเจน  กล3าวคือ โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาครูด+านการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการนิเทศการสอน  กิจกรรมพัฒนาครูด+านการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการนิเทศการสอน ให+กับครู นอกจากน้ีมีคู3มือ
วัดผล ประเมินผล มีคณะกรรมการคัดเลือก ตรวจเลือกข+อสอบ มีคลังข+อสอบ มีการนําข+อสอบ
มาวิเคราะห( และนําไปพัฒนา 
2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
           2.1 ครู 78 คนจากครูท้ังหมด 87 คน ได+รับการอบรมพัฒนาความรู+ท่ีเก่ียวข+องกับการ
วัดและประเมินผล ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! (เฉพาะครูผู+สอน)คิดเป�นร+อยละ 89.66 
            2.2 ครู 15 คน จากครูท้ังหมด 17 คน อธิบายวิธีการวัดและประเมินความรู+การ
ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค(และการนําผลประเมินไปพัฒนาผู+เรียนได+ชัดเจน น3าเช่ือถือ 
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(เฉพาะครูผู+สอน) คิดเป�นร+อยละ 88.24 
             2.3 ครู 13 คนจากครูท้ังหมด 17 คน อธิบายวิธีการวิเคราะห(คุณภาพแบบทดสอบ
และการนําผลประเมินไปพัฒนาผู+เรียนได+ชัดเจน น3าเช่ือถือ (เฉพาะครูผู+สอน)คิดเป�นร+อยละ 
76.47 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู�เรียนอย�างเปPนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู�เรียน 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
1. สถานศึกษามี วิ ธี การ ท่ีสร+ า งความ เ ช่ื อมั่ น ในการควบ คุม

ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาอย3างชัดเจน   
  

2. ครูร+อยละ 75 ได+รับการอบรมพัฒนาความรู+ เรื่องการวัดและ
ประเมินผลในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! 

  

3.   ครูร+อยละ 75 อธิบายวิธีการวัดและประเมินความรู+ การประเมิน   
      คุณลักษณะท่ีพึงประสงค(และการนําผลประเมินไปพัฒนาผู+เรียนได+ 
      ชัดเจน น3าเช่ือถือ 

  

4.   ครูร+อยละ 75 อธิบายวิธีการวิเคราะห(คุณภาพแบบทดสอบและกา
นําผลประเมินไปพัฒนาผู+เรียนได+ชัดเจน น3าเช่ือถือ 

  

 
 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

 

 
ประเด็น กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+
และให+ข+อมูลสะท+อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู+ 

1. กระบวนการพัฒนาของสถานศึกษา 
          สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนให+ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู+และการให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู+ กล3าวคือ ในการนิเทศการเรียนการสอน  ผู+นิเทศจะมีการให+ข+อมูล
สะท+อนกลับกับผู+ถูกนิเทศ นอกจากน้ี โรงเรียนจดักิจกรรมครูแบ3งปcนประสบการณ(และ
ความสามารถพิเศษให+กับครู เช3นอาหารและเครื่องดื่ม แกะสลักผลไม+ แอโรบิค ประดิษฐ(ของ
ชําร3วย หินสีลูกปcดสวย  ศิลปะการจัดดอกไม+ ลลีาศเริงรื่น เป�นต+น 
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2. ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
           2.1 ครู 75 คน จากครูท้ังหมด 75 คน ได+เข+าร3วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู+ กับ
เครือข3ายภายในหรือภายนอกเพ่ือพัฒนาการสอน ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! คิดเป�นร+อยละ 100 
           2.2 ครู 13 คน จากครูท้ังหมด 17 คน อธิบายวิธีการใช+ประโยชน(จากข+อมูลเพ่ือ
สะท+อนกลับสู3การพัฒนาการจัดการเรียนรู+ได+ชัดเจน คิดเป�นร+อยละ 76.47 
 
3. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามประเด็นท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และให�ข�อมูลสะท�อนกลบัเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู� 

ประเด็นการประเมินตนเอง ใช� ไม�ใช� 
1.   สถานศึกษามีวิธีการส3งเสริมครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู+เพ่ือพัฒนา 
      อย3างชัดเจน  

  

2.   ครูร+อยละ 75 เข+าร3วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู+กับเครือข3าย  
      ภายใน หรือภายนอกเพ่ือพัฒนาการสอน ในระยะเวลาไม3เกิน 2 ป! 

  

3.   ครูร+อยละ 75 อธิบายวิธีการใช+ประโยชน(จากข+อมูลเพ่ือสะท+อนกลับ 
     สู3การพัฒนาการจัดการเรียนรู+ได+ชัดเจน 

  

4.   ผู+เรียนร+อยละ 75 มีผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ประเด็นย3อย  
      1.1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดี 

  

 
 
 

                        สรุปมีคุณลักษณะตามเกณฑXจํานวน 4  ข�อ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

 

 

 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปPนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
ผลสัมฤทธิ์ 

ระดับคุณภาพ 
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3.1 จัดการเรียนรู+ผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต(ใช+ในชีวิตได+ ยอดเยี่ยม 
3.2 ใช+สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรู+ท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู+ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู+เรียนอย3างเป�นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู+เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+และให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
     เรียนรู+ 

ยอดเยี่ยม 

รวมเฉล่ีย ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
เกณฑXระดับคุณภาพ ; เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ 
0 – 49.99 = กําลังพัฒนา; 50.00 – 74.99 = ปานกลาง; 75.00 – 79.99 = ดี; 80.00-89.99 = ดีเลิศ; 90.00 ข้ึนไป = ยอดเยี่ยม 

 
1. จุดเด�น 

ครูมีจัดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู+ท่ีถูกต+องนําสู3กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต(ใช+ในชีวิตได+  ใช+สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรู+ท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู+ ครูท่ีได+รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด+านการออกแบบการเรียนรู+  ได+รับการอบรมการพัฒนาจิตใจท่ีเก่ียวข+องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ วิธีการ
บริหารชั้นเรียนเชิงบวก มีตรวจสอบและประเมินผู+เรียนอย3างเป�นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู+เรียน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู+และให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู+  

2. จุดควรพัฒนา 

 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู+กับเครือข3ายภายในหรือภายนอกเพ่ือพัฒนาการสอน โดยใช+ชุมชนการเรียนรู+ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) 
 
3. การปฏิบัติท่ีเปPนแบบอย�างท่ีดี หรือดีเลิศ ไม3มี 
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ตารางสรุปผลเทียบกับค�าเปpาหมายที่คาดหวังของสถานศึกษา 
ประจําปcการศึกษา 2561  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ปcการศึกษา 2561 

ค�าเปpาหมายท่ีคาดหวังปc ผลสําเร็จ 

ร�อยละ/เกรด คุณภาพ ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน 89 ดีเลิศ 93.29 ยอดเย่ียม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 86 ดีเลิศ 89.36 ดีเลิศ 
  1.1.1 ความสามารถในการอ3าน การเขียน การสื่อสารและการคิด 
         คํานวณ 

82 ดีเลิศ 82.60 ดีเลิศ 

  1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห( คิดอย3างมี วิจารณญาณ  
          อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก+ปcญหา 

82 ดีเลิศ 83.75 ดีเลิศ 

  1.1.3 ความสามารถในการสร+างนวัตกรรม 4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 
  1.1.4 ความสามารถในการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 92 ยอดเยี่ยม 94.87 ยอดเยี่ยม 
  1.1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 ดีเลิศ 80.84 ดีเลิศ 
  1.1.6 ความรู+ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องานอาชีพ 92 ยอดเยี่ยม 94.15 ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคXของผู�เรียน  91 ยอดเย่ียม 97.21 ยอดเย่ียม 
  1.2.1 การมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 91 ยอดเยี่ยม 96.63 ยอดเยี่ยม 
  1.2.2 ความภูมิใจในท+องถ่ินและความเป�นไทย  91 ยอดเยี่ยม 96.50 ยอดเยี่ยม 
  1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3างและหลากหลาย 91 ยอดเยี่ยม 98.72 ยอดเยี่ยม 
  1.2.4  สุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคม  91 ยอดเยี่ยม 96.69 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 5  ยอเย่ียม 

2.1 มีเปHาหมาย วิสยัทัศน( และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน          5 ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 
    2.2.1 การจัดองค(กรโครงสร+างและระบบข+อมูลสารสนเทศท่ีม ี
           ประสิทธิภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 

   2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร+างความเช่ือมั่นกับผู+เก่ียวข+อง 4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 
   2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภยัภายในสถานศึกษาท่ีมี 
           ประสิทธิภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 

   2.2.4 การสร+างโอกาสให+ผู+เก่ียวข+องมีส3วนร3วมพัฒนาคุณภาพ 4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 
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2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน+นคุณภาพผู+เรยีนรอบด+านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ3มเปHาหมาย 

4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให+มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต3อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจดัการและ
การจัดการเรยีนรู+ 

4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ปcการศึกษา 2561 

ค�าเปpาหมายท่ีคาดหวังปc ผลสําเร็จ 

ร�อยละ/เกรด คุณภาพ ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรยีน 
                 เปPนสําคัญ 

4 ดีเลิศ 5 ยอดเย่ียม 

3.1 จัดการเรยีนรู+ผ3านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถนําไป
ประยุกต(ใช+ในชีวิตได+ 

4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช+สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรู+ท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู+ 5 ยอดเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู+เรยีนอย3างเป�นระบบและนําผลมาพัฒนา
ผู+เรยีน 

4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+และให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู+ 

4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ สถานศึกษามีการกําหนดค�าเปpาหมายท่ีคาดหวัง แบ�งเปPน 5 ระดับคุณภาพ คือ 

 

 

 

 

เกณฑXการพิจารณา เกรด ระดับคุณภาพ 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     90.00  –  100.00  5 ยอดเยี่ยม 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     80.00  –  89.99    4 ดีเลิศ 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     75.00  –  79.99    3 ดี 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     50.00  –  74.99    2 ปานกลาง 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     0.00  –  49.99    1 กําลังพัฒนา 
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2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

มาตรฐาน ประเด็นมาตรฐาน 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู+เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน+นผู+เรยีนเป�นสําคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปรวม 

 ผลประเมินในภาพรวมท้ัง  3  มาตรฐานของสถานศึกษา   คือ     ยอดเย่ียม 

 มีมาตรฐานท่ีได�คุณภาพระดับดีขึ้นไป 2 ใน 3 มาตรฐานและไม�มีมาตรฐานใดระดับกําลังพัฒนา      

 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษา มีมาตรฐาน (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)   

 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2. นําเสนอข�อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง โดยมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู+เรียนในระดับชั้น ม.3,  
    ม.6 สูงกว3าระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ ทุกรายวิชาอย3างต3อเนื่องทุกป! (ย+อนหลัง 3 ป!)  
2. ค3าเฉลี่ยรวมของการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้น ม.3, ม.6 ในป!ปcจจุบัน สูงข้ึนกว3าป!ท่ีผ3านมา 
   (ย+อนหลัง 3 ป!) 
3. ผลการสอบเข+าศึกษาต3อในระดับมหาวิทยาลัยของผู+เรียนท่ีจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 อยู3ในระดับสูง 
   เกือบร+อยละ 100 อย3างต3อเนื่องทุกป! 
4. ผ3านการประเมินเป�นโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู3มาตรฐานสากล จาก สช. ป!การศึกษา 2558 ผลการ 
   ประเมินระดับ ดีมาก มีความรู+ ความเข+าใจและทักษะต3าง ๆ ตามหลักสูตรอย3างเป�นรูปธรรมและต3อเนื่อง   

      5. ได+รับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ค3าเฉลี่ยผลการ 
     ทดสอบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 และ 6  ป!การศึกษา  2560 สูงกว3าทุกสังกัด ทุกรายวิชาตาม 
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     เกณฑ(ท่ีกําหนด ในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําป! พ.ศ. 2561”จาก สช.เม่ือวันท่ี 10  
     กุมภาพันธ(2561   
      6.ผู+เรียนมีทักษะการสื่อสารด+านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 ท่ีระดับ A2 
         ของสถาบัน Oxford คิดเป�นร+อยละ 71.10 และชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี 6 ท่ีระดับ B1 ของสถาบัน Oxford  
                  คิดเป�นร+อยละ 81.00  
      7.ผู+เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค(และค3านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณ(ท่ีโรงเรียนกําหนดปรากฎชัดเจนจน 
     ได+รับการพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักด์ิ ดีเด3น โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสร+าง 
                  คนดีให+สังคมด+วยการส3งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด3นของมูลนิธิธารน้ําใจจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี  
 8. ผู+เรียนมีส3วนร3วมในการอนุรักษ(พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมเป�นรูปธรรม จนได+รับรางวัล     
        Energy Mind Award ระดับ 5 ดาวจากการไฟฟHานครหลวง 2 รอบ  
 9. ผู+บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน โดยมีการ   
        กําหนดเปHาหมาย วิสัยทัศน( และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงค(ของแผนการศึกษาชาติ ตามแผนพัฒนา  
        คุณภาพการจัดการศึกษา 2560-2564 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป! มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน  
        และสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน ท+องถ่ินอย3างชัดเจน เช3นจัดให+มีการเรียนการสอนท่ีเน+น 
        ภาษาอังกฤษเป�นระบบเข+มข+น Intensive English Program (IEP) มีการปรับหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา 
        ตอนปลาย โดยเพ่ิมแผนการเรียนภาษาจีนกับโรงเรียนในประเทศจีนแบบ 2+1 คือเรียนท่ีไทย 2 ป!และ 
        เรียนท่ีจีน 1 ป! จบหลักสูตรเท3ากับ ม.6 

        10. บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล เป^ดโอกาสให+ผู+เก่ียวข+องมีส3วนร3วม ดําเนินการตามระบบ PDCA มี 
     การกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอย3างเหมาะสม ชัดเจน  
                  และส3งผลให+โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย3างมีคุณภาพและได+มาตรฐาน ผู+เรียนท่ีจบการศึกษามีการศึกษา 
                  ต3อในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังในและนอกประเทศ ในอัตราท่ีสูง(เกือบทุกคนท่ีจบ) ผู+ปกครอง ผู+เก่ียวข+องทุกฝ}ายมี 
                  ความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของผู+บริหารเป�นท่ียอมรับว3าเป�นโรงเรียน 1 ใน100 โรงเรียน 
                  ระดับมัธยมศึกษาของประเทศมาอย3างต3อเนื่อง  
             11. ได+รับโล3รางวัลโรงเรียนเอกชนท่ีได+เป^ดกิจการอย3างมีคุณภาพมากกว3า 100 ป! ในงาน “มหกรรมวัน 
                  การศึกษาเอกชน ประจําป! พ.ศ. 2561”ภายใต+แนวคิด“100 ป!การศึกษาเอกชน มุ3งพัฒนาการศึกษาไทย”  
         12. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล โดยโรงเรียนมีการดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ 
         ว3าด+วยระบบ หลักเกณฑ( และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย3างต3อเนื่อง มีการนําผล 
                  การประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก (สมศ.)ไปใช+พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย3างสมํ่าเสมอ  มีการ 
                  จัดประชุมครู ผู+ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือนําข+อเสนอแนะจากการประชุม และการประเมิน 
                  ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน มาวิเคราะห( หาจุดเด3น จุดควรพัฒนา 
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                  และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป! แก+ไขตามจุดท่ีควรพัฒนา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
                  ดําเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอย3างสมํ่าเสมอ ทําให+พ3อแม3  
                  ผู+ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ท+องถ่ิน และผู+มีส3วนเก่ียวข+อง มีความม่ันใจต3อระบบการ 
                  บริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูง คิดเป�นร+อยละ 93.72และให+ความร3วมมือเป�นอย3างดื  
        13. โรงเรียนได+รับเกีรติบัตรสถานศึกษาดีเด3น ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
                  ดีมากท้ังสามรอบ(สมศ.) คือรอบแรก(พ.ศ.2544-2548) รอบสอง(พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม(พ.ศ. 
                  2554-2558) ซ่ึงเป�น 1 ใน 360 โรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ  
                  (มีโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังหมด 31,508 โรง)  
        14. โรงเรียนได+รับเกีรติบัตรรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากต+นสังกัด (สช.)ในระดับดีมากท้ัง 2 รอบ 

 
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพ่ือให�ได�มาตรฐานท่ีสูงข้ึนอีก 1 ระดับ 

1. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู+กับเครือข3ายภายในเพ่ือพัฒนาการสอน โดยใช+ชุมชนการเรียนรู+ทางวิชาชีพ  
   (Professional Learning Community : PLC ) 

 
 

 

 

ตอนที่ 3  สรุปผลการพัฒนา 

1. จุดเด�น 
 1. ผู+เรียนมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีการยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความ
แตกต3างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคมท่ีดี 

2. คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู+เรียนในระดับชั้น ม.3, ม.6 สูงกว3าระดับจังหวัด สังกัด
และประเทศ ทุกรายวิชาและมีค3าเฉลี่ยรวมในระดับชั้น ม.3, ม.6 สูงข้ึนกว3าป!ท่ีผ3านมาด+วย  

3. ผลการศึกษาต3อในระดับมหาวิทยาลัยของผู+เรียน ท่ีจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 อยู3ในระดับสูงเกือบร+อย
ละ 100 อย3างต3อเนื่องทุกป! 
  4. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สร+างความเชื่อม่ันกับผู+เก่ียวข+องในระดับสูง ร+อยละ 93.72  
  5. มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให+ตอบสนองกับความต+องการของนักเรียนและผู+ปกครอง และอาชีพท่ี
นักเรียนต+องการเลือกในปcจจุบัน  
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  6. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต3อการจัดการเรียนรู+อย3างมีคุณภาพ  
  7. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู+ มีการจัดห+องสมุดให+
มีคุณภาพในการใช+งานให+มากข้ึนและทันสมัยเพ่ิมระบบการสืบค+นข+อมูลจากอินเตอร(เนต ด+วยคอมพิวเตอร(และiPad 
  8. ครูมีจัดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู+ท่ีถูกต+องนําสู3กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต(ใช+ในชีวิตได+  ใช+สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล3งเรียนรู+ท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู+  
  9. ครูท่ีได+รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด+านการออกแบบการเรียนรู+ การพัฒนาจิตใจท่ีเก่ียวข+องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือนํามาใช+บริหารชั้นเรียนเชิงบวก  
  10.มีการตรวจสอบและประเมินผู+เรียนอย3างเป�นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู+เรียน  
 
2. จุดควรพัฒนา 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ(ท่ีโรงเรียนกําหนด (เกรดเฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป) ให+มีจํานวนท่ี
มากข้ึน 

2. การส3งเสริมผู+เรียนให+มีความสามารถในการคิดคํานวณ ในวิชาคณิตศาสตร(  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห( คิดอย3างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก+ปcญหา ในวิชาวิทยาศาสตร(สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมระดับดีข้ึนไปแต3ละระดับชั้น มีจํานวนท่ีมากข้ึน 

 3. การส3งเสริมผู+เรียนให+มีทักษะการสื่อสารด+านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ในแต3ละระดับชั้น มี
จํานวนท่ีมากข้ึน 
  4. การจัดระบบการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพให+เป�นปcจจุบันเพ่ือจะได+นํา
ข+อมูลมาใช+พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได+อย3างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู+กับเครือข3ายภายในหรือภายนอกเพ่ือพัฒนาการสอน โดยใช+ชุมชนการเรียนรู+ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) 
 
 
3. แนวทางการพัฒนา 

1. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. จัดมาตรการ การปกปHองคุ+มครองนักเรียน ตามนโยบายของพระศาสนจักรในประเทศไทย 
 3. จัดให+นักเรียนทดสอบทักษะการสื่อสารด+านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ในทุกระดับชั้น  
  4. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู+กับเครือข3ายภายในเพ่ือพัฒนาการสอน โดยใช+ชุมชนการเรียนรู+ทางวิชาชีพ  
              (Professional Learning Community : PLC ) 
  5. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพให+เป�นปcจจุบัน โดยให+มีการ  
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              กํากับ ติดตามอย3างน+อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

4. ความต�องการช�วยเหลือ 
  1. การอบรมให+ความรู+ในเรื่องหลักสูตร การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพภายใน จาก สช. 
 
 
5. การปฏิบัติท่ีเปPนแบบอย�างท่ีดี หรือดีเลิศ 
 

1. โครงการสู�ความเปPนเลิศด�วยกระบวนการวิจัย เป�นโครงการท่ีฝ}ายวิชาการได+จัดส3งเสริมให+ผู+เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห( คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก+ปcญหา และนําไป
ประยุกต(ใช+ในสถานการณ(ต3างๆอย3างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู+อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ(ท่ี
ดีและครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสร+างโอกาสให+ผู+เรียนทุกคนมีส3วนร3วมดําเนินกิจกรรม โดยให+นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี1 – 6  ทําโครงงานบูรณาการท้ัง 8 กลุ3มสาระ โดยแบ3งกลุ3มนักเรียนในแต3ละห+อง
เป�น 8 กลุ3มสาระ นักเรียนทําโครงงานตามสาระวิชาท่ีสนใจ โดยจัดทําเป�นงานวิจัย 5 บท แต3งต้ังครูเป�นท่ี
ปรึกษา คอยดูแลตามสาระวิชาท่ีสอนในระดับชั้นนั้น ๆ เป�นระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงานให+คะแนน  
ดําเนินการส3งโครงการ 2 ครั้ง ครั้งท่ี1 ส3ง 3 บท ครั้งท่ี 2 ส3งเม่ือครบ 5 บท ประเมินคะแนนนําไปรวมตัด
เกรดใน 8 รายวิชา และมีการแสดงผลงานในวันวิชาการ 
 
2.  กิจกรรมหมู�บ�านคุณธรรม เป�นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือปลูกฝcงความรักความสามัคคีต3อสถาบันการศึกษา 
โดยจัดให+นักเรียนต้ังแต3 ชั้นมัธยมศึกษาป!ท่ี1 – 6  ได+เข+าเป�นสมาชิกของหมู3บ+านคุณธรรม โดยหมู3บ+าน
คุณธรรม ประกอบด+วย ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรองประธานชุมชน 2 คน (รองสภานักเรียน) 
เป�นผู+ดูแลหมู3บ+าน  โดยท้ังโรงเรียนมี 6 หมู3บ+าน แต3ละหมู3บ+าน มีหัวหน+าหมู3บ+าน 2 คน (มาจากสภานักเรียน) 
แต3ละหมู3บ+านมี 10 ครอบครัว ในแต3ละครอบครัวประกอบไปด+วย สมาชิก ม.1 –ม.6  โดยมีพ่ีมัธยมศึกษาป!ท่ี 
6 เป�นหัวหน+าครอบครัว และมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 เป�นรองหัวหน+าครอบครัว ในแต3ละครอบครัวมีสมาชิก 
ประมาณ 20 - 25 คน โดยการปกครองหมู3บ+าน จะใช+หลัก PDCA ในการทํางานร3วมกัน  โดยนักเรียนเป�น
ผู+ทํากิจกรรม มีครูเป�นท่ีปรึกษา ในป!การศึกษานี้ใช+ห+อง เช3น ม.1/1 อยู3หมู3บ+านท่ี 1  เลขท่ี 1 ของห+องจะอยู3
ครอบครัวท่ี 1  และไล3จํานวนห+องไปเรื่อยๆ จนถึงหมู3บ+านท่ี 6 คือห+องท่ีลงท+ายด+วย /6 กิจกรรมท่ีหมู3บ+าน
ทํา เช3น ฝ�กฝนมารยาทไทย ความเป�นกุลสตรีศรีคอนแวนต(  
 
3. กิจกรรมสายสัมพันธXแบ�งป/นให�ลูก เป�นส3วนหนึ่งของโครงการประสานรัก เพ่ือเป^ดโอกาสให+ผู+ปกครอง
เข+ามามีส3วนร3วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับบุตรหลานของตนเอง โดยจัดให+ผู+ปกครองเข+ามาร3วมให+
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ความรู+กับนักเรียน ในห+องท่ีลูกตนเองเรียนอยู3 ตามอาชีพท่ีผู+ปกครองทํา เช3น แพทย( พยาบาล ทหาร ค+าขาย 
ทําอาหาร เป�นต+น อย3างน+อยภาคเรียนละ 1 ครั้งต3อห+องเรียนใช+เวลาประมาณ 1- 2 คาบเรียน 

 
 
6. ประเด็นท่ีต�องการให�มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  
   คุณภาพการศึกษา (องคXการมหาชน) คือ 
    1. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู+เรียน  ประเด็นย3อยท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู+เรียน 
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ภาคผนวก 
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การกําหนดมาตรฐานและค�าเปpาหมายที่คาดหวังของสถานศึกษา 
ประจําปcการศึกษา 2561 - 2564 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ค�าเปpาหมายท่ีคาดหวังระยะ 4 ปc 

ปc 2561 ปc 2562 ปc 2563 ปc 2564 

ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน 

 

89 ดีเลิศ 90 
ยอด
เย่ียม 

92 
ยอด
เย่ียม 

93 
ยอด
เย่ียม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน 86 
 

ดีเลิศ 87 ดีเลิศ 88 ดีเลิศ 89 ดีเลิศ 

  1.1.1 ความสามารถในการอ3าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคํานวณ 

82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 84 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

  1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห( คิดอย3างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก+ปcญหา 

82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 84 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

  1.1.3 ความสามารถในการสร+างนวัตกรรม 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 5 ยอด
เยี่ยม 

  1.1.4 ความสามารถในการใช+เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

92 ยอด
เยี่ยม 

93 ยอด
เยี่ยม 

94 ยอด
เยี่ยม 

95 ยอด
เยี่ยม 

  1.1.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

80 ดีเลิศ 82 ดีเลิศ 83 ดีเลิศ 85 ดีเลิศ 

  1.1.6 ความรู+ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต3องาน
อาชีพ 

92 ยอด
เยี่ยม 

93 ยอด
เยี่ยม 

94 ยอด
เยี่ยม 

95 ยอด
เยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคXของผู�เรียน  
91 

ยอด
เย่ียม 

93 
ยอด
เย่ียม 

95 
ยอด
เย่ียม 

97 
ยอด
เย่ียม 

  1.2.1 การมีคุณลักษณะและค3านิยมท่ีดีตามท่ี 
         สถานศึกษากําหนด  

91 
ยอด
เยี่ยม 

93 
ยอด
เยี่ยม 

95 
ยอด
เยี่ยม 

97 
ยอด
เยี่ยม 

  1.2.2 ความภูมิใจในท+องถ่ินและความเป�นไทย  
91 

ยอด
เยี่ยม 

93 
ยอด
เยี่ยม 

95 
ยอด
เยี่ยม 

97 
ยอด
เยี่ยม 
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  1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู3ร3วมกันบนความแตกต3าง
และหลากหลาย 

91 
ยอด
เยี่ยม 

93 
ยอด
เยี่ยม 

95 
ยอด
เยี่ยม 

97 
ยอด
เยี่ยม 

  1.2.4  สุขภาวะทางร3างกายและจิตสังคม  
91 

ยอด
เยี่ยม 

93 
ยอด
เยี่ยม 

95 
ยอด
เยี่ยม 

97 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

2.1 มีเปpาหมาย วิสัยทัศนX และพันธกจิ ท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน          

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
5 

ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ค�าเปpาหมายท่ีคาดหวังระยะ 4 ปc 

ปc 2561 ปc 2562 ปc 2563 ปc 2564 

ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ ร�อยละ/
เกรด 

คุณภาพ 

    2.2.1 การจัดองค(กรโครงสร+างและระบบข+อมูล
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 
ยอด
เยี่ยม 

5 
ยอด
เยี่ยม 

5 
ยอด
เยี่ยม 

5 
ยอด
เยี่ยม 

   2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร+าง
ความเช่ือมั่นกับผู+เก่ียวข+อง 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 

   2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแลความปลอดภยั
ภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 
ยอด
เยี่ยม 

5 
ยอด
เยี่ยม 

5 
ยอด
เยี่ยม 

5 
ยอด
เยี่ยม 

   2.2.4 การสร+างโอกาสให+ผู+เก่ียวข+องมีส3วนร3วม
พัฒนาคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน�นคุณภาพ
ผู�เรียนรอบด�านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ�มเปpาหมาย 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือต�อ 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู� 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน�นผู�เรียนเปPนสําคัญ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

3.1 จัดการเรียนรู�ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถนําไปประยุกตXใช�ในชีวิตได� 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 
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3.2 ใช�สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล�งเรียนรู�
ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมนิผู�เรียนอย�างเปPนระบบ
และนําผลมาพัฒนาผู�เรียน 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และให�ข�อมูลสะท�อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู� 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

5 
ยอด
เย่ียม 

 หมายเหตุ สถานศึกษามีการกําหนดค�าเปpาหมายท่ีคาดหวัง แบ�งเปPน 5 ระดับคุณภาพ คือ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต( ได+รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เม่ือวันท่ี 17-19 เดือน 
มกราคม  2555   มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป�นตารางดังต3อไปนี้ 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (มัธยมศึกษา) 
น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได� 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ�มตัวบ�งชี้ที่พ้ืนฐาน    
ตัวบ3งชี้ที่ 1 ผู+เรียมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตัวบ3งชี้ที่ 2 ผู+เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค3านิยมที่พึงประสงค( 10.00 9.69 ดีมาก 
ตัวบ3งชี้ที่ 3 ผู+เรียนมีความใฝ}รู+ และเรียนรู+อย3างต3อเนื่อง 10.00 9.97 ดีมาก 
ตัวบ3งชี้ที่ 4 ผู+เรียนคิดเป�น  ทําเป�น 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ3งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู+เรียน 20.00 16.15 ดีมาก 
ตัวบ3งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเป�นสําคัญ         10.00 10.00 ดีมาก 

ตั  ตัวบ3งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา                 5.00 5.00 ดีมาก 
    ตัวบ3งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต+นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ�มตัวบ�งชี้อัตลักษณX    

ตัวบ3งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให+บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค(ของ       
                การจัดตั้งสถานศึกษา                 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ3งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน+นและจุดเด3นที่ส3งผลสะท+อนเป�นเอกลักษณ(ของ      5.00 5.00 ดีมาก 

เกณฑXการพิจารณา เกรด ระดับคุณภาพ 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     90.00  –  100.00  5 ยอดเยี่ยม 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     80.00  –  89.99    4 ดีเลิศ 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     75.00  –  79.99    3 ดี 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     50.00  –  74.99    2 ปานกลาง 
    ผ3านการประเมินร+อยละ     0.00  –  49.99    1 กําลังพัฒนา 
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                สถานศึกษา             
กลุ�มตัวบ�งชี้มาตรการส�งเสริม    
ตัวบ3งชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส3งเสริมบทบาทของสถานศึกษา                   5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ3งชี้ที่ 12 ผลการส3งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน        
                และพัฒนาสู3ความเป�นเลิศที่สอดคล+องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 94.40 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรววมทุกตัวบ3งชี้  ต้ังแต3 80 คะแนนข้ึนไป                        �  ใช3     ไม3ใช3 

 มีตัวบ3งชี้ท่ีได+ระดับดีข้ึนไปอย3างน+อย 10 ตัวบ3งชี้ จาก 12 ตัวบ3งชี้         �  ใช3     ไม3ใช3 

 ไม3มีตัวบ3งชี้ท่ีมีระดับคุณภาพต+องปรับปรุงหรือต+องปรับปรุงเร3งด3วน       �  ใช3     ไม3ใช3 

               สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
               �   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไม3สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด�น  

1.  ผู+เรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด+านดนตรีและศิลปะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  เป�นลูกท่ีดีของคุณพ3อแม3  ผู+ปกครอง  และเป�นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน(ต3อ
สังคม  เป�นผู+ใฝ}รู+ใฝ}เรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรู+จากการอ3านและใช+เทคโนโลยีตลอดจนการเรียนรู+ท่ีผ3าน
ประสบการณ(ตรงร3วมกับผู+อ่ืนอย3างสมํ่าเสมอ 

2. ผู+เรียนคิดเป�น  ทําเป�น  มีผลการทดสอบระดับชาติของผู+เรียนมัธยมศึกษาป!ท่ี 3 และมัธยมศึกษาป!ท่ี 6  
อยู3ในระดับดีข้ึนไป 7 กลุ3มสาระการเรียนรู+ คือ  กลุ3มสาระการเรียนรู+ภาษาไทย  คณิตศาสตร(  วิทยาศาสตร(  สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต3างประเทศ 

3.  ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน( พันธกิจ ผู+เรียนมีอัตลักษณ( คือ ซ่ือตรง เรียบง3าย การ
งาน รักเมตตา กตัญ�ูรู+คุณ ผลการพัฒนาตามจุดเน+นและจุดเด3นเป�นเอกลักษณ( คือ สตรีมีคุณภาพ ส3งผลการ
ดําเนินงานตามโครงการพิเศษ เพ่ือส3งเสริมบทบาทของสถานศึกษา เกิดประโยชน(เป�นแบบอย3างท่ีสร+างคุณค3าได+คือ
โครงการจัดการเรียนการสอนคริสตศาสนธรรมและจริยศึกษา โครงการอภิบาลและแพร3ธรรม และโครงการประสาน
ความร3วมมือระหว3างโรงเรียน ผู+ปกครองและชุมชน กิจกรรมสัมผัสชีวิต เยี่ยมน+องผู+ด+อยโอกาส ผู+ชราและทหาร
บาดเจ็บ  

4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษารวมท้ังประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  ผลการส3งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู3ความเป�นเลิศท่ีสอดคล+องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
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5. ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นผู+เรียนเป�นสําคัญ  ท้ังการดําเนินการของสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู+ของครู 

6.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการของ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย3างต3อเนื่องทุกป!การศึกษา ส3งผลให+การประเมินคุณภาพภายในโดยต+น
สังกัด มีระดับคุณภาพดีมาก 
 
จุดท่ีควรพัฒนา   

ผู+เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ3มสาระการเรียนรู+สุขศึกษาและพลศึกษา อยู3ในระดับคุณภาพ พอใช+ 
ควรพัฒนาให+สูงข้ึนอยู3ในระดับดีหรือดีมาก 
 
 
 
ข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฏกระทรวงว�าด�วยระบบ  หลักเกณฑX  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.2553 
 

1. ด�านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษานําข+อมูลผลการสอบO-NET การเรียนรู+สุขศึกษาและพลศึกษา มาวิเคราะห(เพ่ือหาแนว

ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให+สอดคล+องกับปcญหาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ3มสาระการ
เรียนรู+สุขศึกษาและพลศึกษาให+สูงข้ึน 

 
2. ด�านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาองค(ความรู+ของผู+ เรียน  ให+มีความเป�นเลิศ  มีความรู+

ความสามารถ  และทักษะการสื่อสารพร+อมจะเข+าสู3ประชาคมอาเซียน  
 
3. ด�านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปPนสําคัญ 
 ครูควรให+ผู+เรียนมีส3วนร3วมในการประเมิน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือ

สํารวจความต+องการของผู+เรียนทุกคน และครูสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให+ตรงความต+องการของผู+เรียน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให+มีความเหมาะสมต3อไป   

 
4.  ด�านการประกันคุณภาพภายใน  

          ไม3มี 
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นวัตกรรมหรือตัวอย�างการปฏิบัติท่ีดี(Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปPนประโยชนXต�อสังคม 
  ไม3มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ปก sar 2561.pdf (p.1)
	รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561.pdf (p.2-90)

