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บทที่ ๑    
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 

๑. ประวัติความเปนมา      
   

  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ต้ังอยูที่ ๑๓๑ หมูที่ ๒ถนนสุขุมวิท  ตําบลเนินพระ  อําเภอเมืองระยอง     
จังหวัดระยอง  ๒๑๐๐๐ โทรศัพท ๐๓๘ – ๖๑๑๓๗๖ , ๐๓๘ – ๘๐๘๙๙๑    โทรสาร  ๐๓๘- ๖๑๔๗๐๖  
Website : www.acr.ac.th . E – mail : acr@acr.ac.th    สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต  ๑   มีเนื้อที่ทั้งหมด   ๘๑  ไร    ๑   งาน   
๑๙   ตารางวา  กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖    โดยไดรับ            การประสานงานและติดตอบริจาคที่ดินจาก
ทานผูวาราชการ นายสง เหลาสุนทร ซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูวาราชการจังหวัดระยองในสมัยนั้น โดยทาน
มีความมุงหวังจะสรางโรงเรียนใหมใหจังหวัดระยองมีความเจริญกาวหนาดานการศึกษาเทาเทียมกับ
จังหวัดอื่น ๆ โดยคณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เปนผูเร่ิมกอต้ัง มีภราดา ซีเมออน  เปอรติ
โต  เปนผูรับใบอนุญาตคนแรก         วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๐๖  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  เปดเรียน
เปนวันแรก   มีนักเรียนทั้งหมด ๕๘๐ คน     มีครู ๑๖ คน  ภราดา ๕ ทาน  มีอาคารเรียน ๑ หลัง          
คือ   อาคารอัสสัมชัญในปจจุบัน  และในวันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๐๗  ทําพิธีเปดโรงเรียนอยางเปน
ทางการ   โดยผูวาราชการจังหวัดระยอง (นายสง เหลาสุนทร) เปนประธานพรอมมอบโฉนดที่ดินใหแก
ผูแทนมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
 ในป พ.ศ. ๒๕๐๘ โรงเรียนจึงไดสรางอาคารใหม  อีก ๑ หลัง  (อาคารเซราฟน)  เปนอาคาร ๓ 
ชั้น  โดยชั้นลางใชเปนหองประชุมและมีนักเรียนเพิ่มข้ึนเปน  ๙๒๐ คน     นับต้ังแตนั้นเปนตนมา            
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ไดมีความเจริญกาวหนาและเปนที่นิยม          
ของบุคคลทั่วไป เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองยังคงรักษาเอกลักษณดานการปลูกฝงระเบียบวินัย
เพื่อฝกคนใหเปนสุภาพชน มีระเบียบ มีคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยควบคูไปกับความรูและพัฒนาการ
ทุกดาน  นักเรียนพรอมที่จะนําความรูและประสบการณที่ไดเรียนรูไปใชประโยชน  ในการดําเนินชีวิต  
ในปจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดทําการจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ ๑            
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  โดยมี ภราดาเดชาชัย  ศรีพิจารณ   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการและมี
ภราดาผูรวมบริหาร ๒ ทาน คือ  ภราดาอนุวัฒน   วิภาคธํารงคุณ  ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการฝาย
ปฐมวัยและภราดาสมพร คงวิมล ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการระดับมัธยม  ในปการศึกษา ๒๕๕๓ 
โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน ๓,๑๘๙  คน  ครูชาวไทยจํานวน   ๑๘๕  คน ครูชาวตางประเทศ
จํานวน  ๑๘    คน  มีหองเรียน  ๗๙  หองเรียน 
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อธิการโรงเรยีนอัสสัมชัญระยองจากอดีตถึงปจจุบัน 
  
        ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

อธิการซีเมออน   เปอรติโต    พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๐๘ 
อธิการวีระ     วัชระศิริ   พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๑ 
อธิการพจน     เลาหเกียรติ   พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔ 
อธิการพยุง     ประจงกิจ   พ.ศ. ๒๕๑๕ 
อธิการอรุณ     เมธเศรษฐ   พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๘ 
อธิการฟลิป     เนรี     พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๔ 
อธิการชูชาติ    ลิมปสุวรรณโชติ  พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗ 
อธิการประสทิธิ์     ไชยเผือก   พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๒ 
อธิการอาจิณ    เตงตระกูล   พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๘ 
อธิการ ดร.อนศัุกดิ์    นิธิภัทราภรณ  พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๔ 
อธิการพิสูตร    วาปโส    พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙   
อธิการเดชาชยั       ศรีพิจารณ    พ.ศ. ๒๕๕๐ - ถึงปจจุบัน 

 

ปรัชญาของโรงเรียน   
 ๑.จุดหมายของชีวิต คือการรูจักสัจธรรม ความจรงิและการเขาถงึธรรมอันสูงสุด 
              เปนบอเกิดของชีวติ 
   ๒.มนษุยทุกคนตองทาํงาน ความอุตสาหะ วิริยะ เปนหนทางสูความสําเร็จดังปณิธาน 
               ของโรงเรียนที่วา  LABOR  OMNIA  VINCIT 

 

เปาหมายของโรงเรียน 
๑. พัฒนาเด็กนักเรียนใหเปนบคุคลทั้งครบ  คือ พัฒนารางกาย  สติปญญา อารมณ       

และจิตใจภายในบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก 
๒. ปลูกฝงความรกัชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ซึง่เปนวิถีชวีิตของคนไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย  รูจักรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติและรวมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

๓. เนนความเปนเลิศทางวิชาการและการปฏบัิติ  ความเชีย่วชาญทางภาษา  คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร  อันจะชวยใหนกัเรียนเปนคนมีทักษะ   มีเหตุผล            มีความคิดเปนตรรกะ 
มีระเบียบวนิัยตอตนเอง เปนคนมทีรรศนะกวาง รูจกัใชเทคโนโลยแีละภูมิปญญาทองถิน่ 
เพื่อพัฒนาสภาวะแวดลอมและคุณภาพของชีวิตมนุษย 
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๔.  เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยม        ของการเคารพในสิทธิตอกันและการผนึกกําลัง   
ทําความดีรวมกันพัฒนาชุมชน ที่ตนอาศัยอยู โดยการศึกษาและเขาใจวัฒนธรรม         
และมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองของชุมชนและชาติเพื่อเปนแนวทางสงเสริมสันติภาพ  
และความเขาใจอันดีระหวางมวลมนุษย 
 

วัตถุประสงคของ โรงเรียน 
๑. จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ   นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ประเภทสามัญศึกษา ระดับกอนประถมถงึมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมถึงการจัด
การศึกษาในรปูแบบ  ประเภท      และระดบัการศึกษาตาง ๆ ตามที่โรงเรียนเอกชน
สามารถจัดการศึกษาไดตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ 

๒. ใหบริการเกีย่วกับการจัดการศึกษา  กิจการโรงเรียน หรือการดําเนินการเพื่อให การศกึษา
ไปสูความมุงหมายและหลักการทีก่ําหนดไวในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พุทธศกัราช   ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๔๕  หมวด  ๑ สําหรับผูเรียน   
ผูปกครอง   ครูบุคลากรของโรงเรียนและบคุลากร ทีเ่กี่ยวของกับการดาํเนินกิจการของ
โรงเรียนและชมุชน 

๓. ใหบริการดานวิชาการและบริการดานอืน่ ๆ แกผูเรียน  ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคล
ที่เกีย่วของกับการดําเนินกิจการของโรงเรยีนและชุมชน 

๔. จัดการศึกษาอบรมแกผูดอยโอกาส   ผูพกิาร  ผูยากไรและผูมีความสามารถพิเศษ 
๕. ใหบริการทีพ่ักอาศัยแกผูเรียน  ครู  บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลทีเ่กี่ยวของกับ        

การดําเนินกิจการของโรงเรยีน 
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ตราประจําคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยและความหมาย 
 
       
 
 
 
    

 
ตราประจําคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยแสดงถึงความหมายของ “ภราดาคณะ      

เซนตคาเบรียล” ซึ่งโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลทั้งหมด ใชเปนตราของโรงเรียน ตรานี้ 
จึงเปนเครื่องแสดงเอกลักษณและความสามัคคีของมวลสมาชิก และมีความสําคัญมากในฐานะเปนที่
รวมหัวใจทั้งหลายพันหลายหมื่นไวใหอยูภายใตสํานึกแหงการประพฤติปฏิบัติรวมกันนอกจาก
ความสําคัญอันเปนนามธรรมดังกลาว สวนตาง ๆ ของตรานี้ยังมีความหมายลึกซึ้งเปนทั้งคติธรรม    
และแนวทางที่นําทุกคนไปสูจุดหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนตคาเบรียล 
 โล    หรือ Coat of Arms     ที่อยูในใจกลางของตรานี้       เปนเครื่องหมายแสดงเกียรติประวติั
อันยาวนานและ ยัง่ยนืของสถาบนัภราดาคณะเซนตคาเบรียล ภายในโลแบงเปน 4 สวน   แตละสวนมี
ความหมายเชือ่มโยงกันดงันี ้
 A.M. ยอมาจาก ALMA MATER (ภาษาละตนิ) หรือภาษาอังกฤษวา MOTHER COLLEGE 
หมายความวา    สถาบันของเราเปรียบประดุจบานเกิดของเรา      และเปนสวนหนึ่งของครอบครัวของ
เรา จงรักสถาบัน เปรียบประดุจผูบังเกิดเกลา     นอกจากนัน้   A.M.  คือ   AVE MARIA (ภาษาละติน) 
Maria  เปนชือ่ของมารดาของพระเยซูคริสตเจา AVE MARIA ตรงกับภาษาไทยวา “วนัทาแมมารี” 
 ชอดอกซอนกลิ่นสขีาว แสดงถึงความบริสุทธิ์ทัง้กาย วาจาและใจเสมอไมวาอยูที่ใดก็ตาม 
 

 สวนที่สอง เปนรูปเรือใบ ก็เปรียบไดกบั “นาวาชวีิต”    ที่จะตองตอสูคลื่นลมแสงแดดไปจนถึง
ฝง เปนคติ ใหไดคิดเสมอวา “ชีวิตคือการตอสู” 
 

 สวนที่สาม มีดวงดาวอยูในทองฟา เหนือเรือลําที่กาํลังสูคลื่นลม หมายถงึ แสงแหงความหวงั 
ไดแก “แสงธรรม” แหงศาสนา กับ “แสงแหงปญญา” จากสรรพวทิยาการที่ไดรับจากโรงเรียนรวมกันเปน        
“ดวงประทีป” สองนาํชีวิต (คือคนที่อยูในเรือ) ไปสูจุดหมายปลายทางไดดวยคุณธรรมและปญญา 
 

 สวนที่สี่ เปนเครื่องหมาย D  S* ซึ่งมีความหมายวา   “จงทํางานทกุอยางเพื่อเปนสิริมงคลแหง
พระเจา” เปนคติพจน (motto) ประจําใจของสมาชิกในครอบครัว ที่จะตอง “ชนะอุปสรรคทั้งปวงดวย
ความอุตสาหะ” 
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 ตราโรงเรียนนีจ้ะตองอยูในความรําลกึของทุกคน และจะชวยเตือนใจใหคํานงึถงึชีวติในครอบครัว
ใหญ แหงคณะภราดาเซนตคาเบรียลภายในออมอกของแมคือ ศาสนา     เปนชวีิตทีม่ีความบริสุทธิ์และ
จริงใจตอกัน เปนชีวิตที่สอนใหเร่ิมตอสูโดยมีความหวังคือ คุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนาํทาง     เปน
ชีวิตที่มทีั้งความรักและ เสียสละ  และเปนชวีิตที่สมบูรณเมื่อมีชยัชนะอุปสรรคทั้งมวลไดดวยความ
อุตสาหะ ไดรับเกียรติยศและไดรับการ ยกยองสรรเสริญชั่วนิจนิรันดร 
 

D  S*   ยอมาจากภาษาฝรัง่เศส Dieu Seul    สวนเครื่องหมายกางเขน เปนเครื่องหมายแสดง
ถึงความเสียสละและความรกั 

 

 
ตราโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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๒.ขอมูลนกัเรียน 
 

ระดับชั้น จํานวน
หองเรียน 

ปการศึกษา   2553 รวม 
นักเรียนชาย นักเรียนหญงิ 

ระดับปฐมวยั     
ชั้นอนุบาล  ๑ ๖ ๑๒๗ ๗๘ ๒๐๕ 
ชั้นอนุบาล  ๒ ๖ ๑๒๘ ๙๔ ๒๒๒ 
ชั้นอนุบาล  ๓ ๖ ๑๔๙ ๘๓ ๒๓๒ 

รวม ๑๘ ๔๐๔ ๒๕๕ ๖๕๙ 
ระดับประถมศึกษา     
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๑ ๖ ๒๑๖ ๖๙ ๒๘๕ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๒ ๖ ๒๐๘ ๕๘ ๒๖๖ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๓ ๖ ๒๐๕ ๗๘ ๒๘๓ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๔ ๖ ๒๑๙ ๒๘ ๒๔๗ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๕ ๖ ๒๒๑ ๐ ๒๒๑ 
ชั้นประถมศกึษาปที ่ ๖ ๖ ๑๘๖ ๐ ๑๘๖ 

รวม ๓๖ ๑,๒๕๕ ๒๓๓ ๑,๔๘๘ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๑ ๕ ๑๖๗ ๓๒ ๑๙๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๒ ๔ ๑๖๗ ๐ ๑๖๗ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๓ ๔ ๑๗๒ ๐ ๑๗๒ 

รวม ๑๓ ๕๐๖ ๓๒ ๕๓๘ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๔ ๔ ๑๑๕ ๔๒ ๑๕๗ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๕ ๔ ๑๑๑ ๖๙ ๑๘๐ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖ ๔ ๙๓ ๗๔ ๑๖๗ 

รวม ๑๒ ๓๑๙ ๑๘๕ ๕๐๔ 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

๗๙ 
 

๒,๔๘๔ 
 

๗๐๕ 
 

๓,๑๘๙ 
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๒.๑. จาํนวนผูเรียนทีม่ีลักษณะพิเศษ 

รายการ 
จํานวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม 
๑.   ผูเรียนที่มคีวามบกพรองเรียนรวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒   ผูเรียนที่มภีาวะทุพโภชนาการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓.  ผูเรียนปญญาเลิศ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

   ๓.๑.  คณิตศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

   ๓.๒.  วิทยาศาสตร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

   ๓.๓.  ภาษาอังกฤษ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

   ๓.๔.  ศิลปะ ๒ ๔ ๐ ๐ ๐ 

   ๓.๕.  นาฏศิลป/ดนตรี ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

   ๓.๖.  พลศกึษา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

   ๓.๗.  อ่ืน ๆ (ระบุ)      
๔. ผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพเิศษ   ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

  ๔.๑.  ยากจน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

  ๔.๒.  ดอยโอกาส   ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

  ๔.๓.  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................      
๕. ผูเรียนซ้ําชัน้ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๖. ผูเรียนที่ขาดเรียนมากกวารอยละ ๕ 
ของเวลาเรียน (วัน)  ตลอดปการศึกษา 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๗. ผูเรียนลาออกกลางคัน ๑ ๓ ๐ ๑ ๕ 
๘. ผูเรียนทีท่าํชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ๐ ๔ ๐ ๐ ๔ 
๙. ผูเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง        
๙.๑. เอดส ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๙.๒. ยาเสพตดิ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๙.๓. ความรุนแรง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๙.๔. พฤตกิรรมกาวราวตามคําวินจิฉัย 
        ของแพทย 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
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๓. ขอมูลครแูละบุคลากร 
 

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
อายุเฉล่ีย 

(ป) 

 
ประสบการณ 

ในตําแหนงเฉลี่ย   
(ป) 

ชาย หญิง ต่ํา
กวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกวา 
ป.ตรี 

ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และ
ผูอํานวยการ  

๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕๒ ๙ 

ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผูรับใบอนุญาตและ
ผูอํานวยการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ผูจัดการและผูอํานวยการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผูรับใบอนุญาต ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผูจัดการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผูอํานวยการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รองผูอํานวยการ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๙ ๕ 
ครู ๓๒ ๑๑๙ ๑ ๑๓๘ ๑๒ ๓๙ ๑๒ 
ครูพิเศษ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ครูตางประเทศ ๑๑ ๗ ๐ ๑๗ ๑ ๓๒ ๕ 
พี่เลี้ยง ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๔๔ ๑๕ 
สนับสนนุการสอน ๖ ๑๖ ๒ ๑๗ ๓ ๔๒ ๑๕ 
นักการภารโรง ๑๔ ๖๐ ๗๔ ๐ ๐ ๓๐ ๑๘ 
พนกังานขับรถ ๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๓๒ ๑๕ 
ยามรักษาความปลอดภัย ๔ ๐ ๔ ๐ ๐ ๓๘ ๔ 
อ่ืน ๆ(อัตราจาง) ๔ ๘ ๙ ๒ ๐ ๓๗ ๑๐ 
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๔. ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร 
๔.๑.งบประมาณ( รับ - จาย ) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

๔.๒.เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมใชงาน มีทั้งหมด     ๔๓๕  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร 
 

จํานวน  (เครือ่ง) 
๑. ใชในการเรียนการสอน ๒๕๕ 
๒. ใชในการบริหาร ๑๘๐ 

 

๔.๓.หองปฏิบัติการมีทัง้หมด     ๒๕     หอง  ไดแก 
หองคอมพิวเตอร  ๖ หอง 
หองวิทยาศาสตร  ๓ หอง 
หองปฏิบัติการทางภาษา    ๑ หอง 
หองศิลปะ     ๒ หอง 
หองนาฏศิลป/  ดนตรี    ๑ หอง 
หองพยาบาล      ๑ หอง 
หองศาสนสัมพันธ  ๑ หอง 
หองแนะแนว   ๑ หอง 
หองพละ    ๑ หอง 
หองลูกเสือ   ๑ หอง 
หองสื่อการเรียนการสอน ๑ หอง 
หองดนตรีไทย      ๑   หอง 
หองดนตรีสากล     ๑ หอง 
หองประชมุ    ๓ หอง 
หองภาพยนตร)    ๑ หอง 
 

 
รายรับ 

 
บาท 

 
รายจาย 

 
บาท 

เงินงบประมาณ   
(เงินอุดหนนุรายหวั) 

๒๕,๗๓๘,๒๕๒.๐๗ งบดําเนินการ ๑๙,๙๕๘,๗๗๗.๐๙ 

เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ 

๕,๗๗๙,๔๗๔.๐๐ 

รวม ๒๕,๗๓๘,๒๕๒.๐๗ รวม ๒๕,๗๓๘,๒๕๒.๐๗ 
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  ๔.๔.อาคารสถานที ่ 

 ๔.๔.๑. อาคารเรียน  ๕   หลัง   
อาคาร ประเภท จํานวนหองเรียน 

๑.อาคารเซราฟน หองเรียนนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓   ๑๘ 

๒.อาคารอัสสัมชัญ   หองเรียนนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ ๑๘ 

๓.อาคารยอหนแมรี่   หองเรียนนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่  ๑ – ๖ ๒๔ 

 หองพักคร ู ๓ 

๔.อาคารเดอ  มงฟอรต   หองเรียนนักเรยีนชัน้อนุบาลปที่   ๑ – ๓   ๑๘ 

 หองปฏิบัติการแผนกอนุบาล   ๑ 

 หองคอมพิวเตอร      ๑ 

 หองเรียนภาษาอังกฤษ ๑ 

 หองสื่อ ๑ 

 หองดนตรี ๑ 

 หองพัฒนาศักยภาพทางกาย ๑ 

 หองสมุด ๑ 

 หองโรเนียว   ๑ 

 หองเก็บเอกสาร ๒ 

 หอง  หองภาพยนตร ๑ 

 หองน้ําคร ู ๒ 

 หองสุขา   ๑๔ 
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 ๔.๔.๒. อาคารซีเมออน   ประกอบดวย  
 หองเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่๔ – ๖  จํานวน  ๑๕  หองเรียน           หองพักครู    ๒  หอง  หอง
คอมพิวเตอร  ๒  หอง  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ๔  หอง  หองเรียนภาษาจีน  ๑  หอง  หองมลัติมีเดีย 
๑  หอง  หองสมุด ๒  หอง  หองประชุม ๒  หอง  หองพิพิธภัณฑ  ๑ หอง   หองฝายปกครอง ๑ หอง    
หองหัวหนาตกึ ๑ หอง  หองศาสนาและวฒันธรรม  ๑ หอง  หองทรงงาน  ๑  หอง    หองน้ําชาย  ๑๓  
หอง   หองน้าํหญิง   ๒๓  หอง 

 
  ๔.๔.๓.อาคารประกอบการ  ๑๐  หลัง  ไดแก 

๑. อาคารสง เหลาสุนทร  ประกอบดวย     หองผูอํานวยการ    หองรองผูอํานวยการ หองสาํนัก
ผูอํานวยการ  หองประชมุ ๒ หอง  หองงานธุรการ-การเงิน  หองฝายวิชาการ   หองวัดผลประเมินผล    
หองฝายบริการ  หองประชาสัมพนัธ  หองฝายกิจกรรม หองงานนโยบายและแผน หองถายเอกสาร    
หองงานจัดซื้อ  หองงานวารสาร หองโรเนยีว หองพักครคูอมพวิเตอรหองเรียนคอมพวิเตอรจํานวน         
๓ หอง  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรจํานวน ๓ หอง หองประชุมเกียรตยิศ ๑ หอง    หองแนะแนว ๑ หอง 
หองศนูย Cambridge ๑ หอง 

๒. อาคารพระจิตเจา  ประกอบดวย   หองอาหารครู 1 หอง  หองรับประทานอาหาร สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปที่ ๑ และ ประถมศกึษาปที่ ๒  หองเบเกอรี่และหองเก็บของ (สโตร)หองดนตรีไทย   
หองดนตรีสากล และหองดริุยางค 

๓. อาคารหอประชุม ๔๐ ป  ประกอบดวย หองประชุม หองเขียนแบบ ๑ หอง หองศิลปะ ๒ หอง 

๔. อาคารปติมหาการุญ  ประกอบดวย  สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามวอลเลยบอล ๑ สนาม
เวทกีารแสดง  หองเก็บอุปกรณ ๔  หอง หองพักครพูลานามยั ๑ หอง   หองควบคุมเสียง ๑ หอง 

๕. อาคารแชมนิล ประกอบดวยหองสมาคมผูปกครองและครู ๑ หอง หองประชุม ๑ หอง 

๖. อาคารหลุยส มารี ประกอบดวย  หองสมดุกลาง ๑ หอง หองพยาบาล ๑ หอง และหองโถง
หองมัลติมเิดีย ๑  หอง   หองอินเตอรเนต็  ๑  หอง 

๗. อาคารสุขานกัเรียน ๒ หลัง ประกอบดวย หองสุขาชาย ๓๒ หอง หองสุขาหญิง ๒๓ หอง          
ที่ปสสาวะชาย  ๓๒ ที ่อาคารสุขานักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ ๑ – ๓  จาํนวน  ๑ หลัง 

๘. สระวายน้ําซีเมออน  ขนาดกวาง ๑๒.๕๐ ม. X  ๒๕ เมตร  จํานวน ๑ สระ 

๙. อาคารหองฝายปกครอง  ๑ หลัง   จํานวน  ๒  หอง 

๑๐. อาคารชั่วคราวจําหนายเครือ่งเขียนแบบเรียน   ๑  หลงั    จาํนวน  ๒ หอง 
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   ๔.๔.๔. อาคารที่พักอาศัย ๘ หลงั  ไดแก 

๑. บานพักภราดา  ประกอบดวย     หองพกั ๕ หอง   หองน้าํ ๑ หอง  หองสวดมนต  ๑ หอง 
หองรับแขก ๑ หอง  หองอาหาร ๑ หอง 

๒. อาคารมารีย (หอพักชาย)  ประกอบดวยหองเรียนพิเศษ ๒ หอง  หองอาหาร ๑ หอง  
หองนอน ๓ หอง หองพักครู ๑๓ หอง หองรับรอง ๑ หอง  หอง TV และหองอนิเตอรเน็ต        
๑ หอง 

๓. อาคารราฟาแอล(บานพกัครูชาวตางประเทศ)ประกอบดวยหองอาหาร1หองหองรับรอง          
๑ หองและหองพัก ๑๙  หอง 

๔. บานพักคนงาน ๓ หลงั  ประกอบดวยหองพัก ๒๑ หอง 
๕. อาคารโรงพัสดุ 
๖. อาคารที่จอดรถ 

 นอกจากอาคารตาง ๆ ดังกลาว  โรงเรียนมีสนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลยบอล    
สนามเซปกตะกรอ     สระวายน้ํา       มีอุปกรณเครื่องเลนเพียงพอกับจํานวนนกัเรียน  มวีงดนตรีสากล      
วงดุริยางค   พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดรมร่ืน  ปลอดภัย  มีทะเลสาบเลก็ ๆ       และสถานทีพ่ักผอน
บรรยากาศเปนธรรมชาต ิ นอกจากนั้นโรงเรียนไดปรับปรุงบริเวณโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูตาง ๆ  ที่เอื้อตอ
การปฏิรูปการเรียนรู  มีน้าํดื่มสะอาดผานเครื่องกรองที่มีคุณภาพบริการโทรศัพทสาธารณะและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับผูเรียนทกุคน 

 
๕.แหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถิ่น 
 

๕.๑.แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
๑. หองสมุดขนาด   ๓๐๐  ตารางเมตร จํานวนหนังสือคนควาในหองสมุด  

จํานวน   ๑๗,๙๒๔  เลม 
๒.  สวนหยอม/สวนสุขภาพ      ๓.  สวนสมุนไพร 
๔ สวนเกษตร    ๕.  สวนวรรณคดี 

                   ๖.    เรือนเพาะชํา    ๗.  สนามเด็กเลน 
                   ๗.    ลานกิจกรรม    ๘.  ปายนิเทศ/บอรด 
                   ๙.    มุมหนงัสือ    ๑๐.โรงอาหาร 
                   ๑๑.  สระวายน้ํา    ๑๒. สหกรณ/รานคาภายในโรงเรียน 

 



 

หนา ๑๓ 
 

๕.๒.แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  
๑. โบสถ/วัด/มัสยิด /โบราณสถาน/พิพิธภัณฑ 
๒. สถานทีท่องเทีย่วธรรมชาต/ิสวนสาธารณะ/สวนสัตว/อุทยาน 
๓. สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย/สถานีตํารวจ/เทศบาล 
๔. สถานศกึษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน 
๕. ธนาคาร/โรงแรม/หางสรรพสินคา/ตลาด/โรงงาน 
๖. พื้นที่เพาะปลกู/ไร/สวน 

 
 

๕.๓. ภูมิปญญาทองถิ่น  
 

ปราชญชาวบาน/  ภูมิปญญาทองถิ่น/  
ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกคร/ู ผูเรียน 

ที่ ประเภทความรู  จํานวนครั้ง 
๑. การประกอบวชิาชีพ ๐ 
๒. การเกษตร ๐ 
๓. คหกรรม ๐ 
๔. หัตถกรรม ๑ 
๕. ศิลปะ/ดนตร ี ๐ 
๖. กีฬา ๑ 
๗. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณ ี ๒ 
๘. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ๙ 
๙. ความปลอดภยั/อุบัติเหต/ุกฎหมาย/ระเบยีบวนิัย ๒ 
๑๐. สุขภาพ/การแพทย/สุขอนามัย ๖ 
๑๑. ส่ิงแวดลอม/ทรัพยากร ๐ 
๑๒ การจัดการเรียนการสอน/หลกัสูตร/การประเมิน ๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

หนา ๑๔ 
 

การใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น ปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

ที่ วัน เดือน ป สถานที ่/ แหลงเรียนรู ผูเขารวม จํานวน 

๑ ๒๙ ก.ค.๕๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  รวมกนัจัดงาน  วนั
ภาษาไทยรวมใจสืบสาน ภูมิปญญาพืน้บาน   
บูรณาการคณิต , สังคม  ณ  อาคารปติมหาการุญ 
โดยเชิญ  อ. บุญชู  ใจสุข  เปนวทิยากรรับเชิญ ใน
การขับเสภา  และรองเพลงลูกทุง  และมกีาร
จําหนายสินคา  O – TOP  ณ  อาคารปติมหาการุญ 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษา 

๒,๕๓๒  
คน 

๒ ๑๘ ส.ค.๕๓ กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี และงาน
หองสมุด  ไดรวมกนัจัดงานสัปดาหวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  ณ อาคารปติมหาการุญ 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษา 

๒,๕๓๐  
คน 

๓ ๖ ก.ย.๕๓ ฝายปกครองเชิญวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุข
มาใหความรูกบันักเรียน  เร่ือง ความปลอดภัยใน
โรงเรียน  ณ  หอประชุม  ๔๐  ป 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา – 

มัธยม 

๒,๕๓๐   
คน 

๔ ๑๐ ก.ย.๕๓ ฝายปกครองและเทศบาลตาํบล เนนิพระ  ไดรวมกัน
จัดการซอมแผนปองกันสาธารณภัยใหกับนักเรียน 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา – 

มัธยม 

๒,๕๓๐    
คน 

๕ ๗ – ๙ ก.ย.๕๓ งานพยาบาลโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง รวมกับศุนย
สงเสริมสุขภาพนกัเรียนแหงประเทศไทย  หอประชุม  
๔๐  ป 

นักเรียนชัน้
ประถม -มัธยม 

๒,๕๓๐    
คน 

๖ 
 

๒๘ ก.ย.๕๓ ฝายปกครองนํานักเรียน  เขารวมกิจกรรม รวม
หวงใย  เราใสใจทะเล    ชายหาดแสงจันทร  -  หาด
สุชาดา  จังหวดัระยอง 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 
ปที่ ๓ 

๑๗๒ คน 

๗ ๗ ก.ค.๕๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูนอก
โรงเรียน  ณ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ   
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  จังหวดัสมุทรปราการ 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 

ปที่ ๖ 

๑๖๖  คน 



 

หนา ๑๕ 
 

ที่ วัน เดือน ป สถานที ่/ แหลงเรียนรู ผูเขารวม จํานวน 
๘ ๙ ก.ค.๕๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม   ไดนํานักเรียนไปทัศนศึกษา  ณ  สวน
เสือศรีราชา  จังหวัดชลบุรี    เพื่อใหนักเรยีนไดรับ
ประสบการณตรงจากแหลงการเรียนรูภายนอก 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา 

ปที่ ๑ 

๒๘๑  คน 

๙ ๑๘ ก.ค.๕๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม   และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
ไดนํานกัเรียนไปทัศนศึกษา ที่อุทยานหนิลานป   
และฟารมจระเขพัทยา  จ. ชลบุรี 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา 

ปที่ ๔ 

๒๒๕ คน 

๑๐ ๖ – ๗ ส.ค.๕๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  วฒันธรรม   และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ไดจัดโครงการคายอนุรักษ ธรรมชาติและ
กิจกรรมทัศนศึกษา  ณ ปอมพระจุลจอมเกลาฐาน
ทัพเรือกรุงเทพ  กองทัพเรือ อ. พระสมทุร 
เจดีย  จ. สมุทรปราการ 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 
ปที่  ๕ 

๑๘๐  คน 

๑๑ ๑๘ ส.ค.๕๓ ครูกลุม  Bilingual Project ไดนํานกัเรียนไป 
ทัศนศึกษา  ณ  ศูนยการเรยีนรูเกษตรธรรมชาติ 
บานจาํรุง  อ. แกลง จ. ระยอง  เพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูจากประสบการณในสถานที่จริง 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา 

ปที่  ๕ 

๒๒๒  คน 

๑๒ ๒ – ๓ ต.ค.๕๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดจัดคาย 
ACR English Camp 2010   รวมกับกิจกรรม 
ทัศนศึกษา  ณ  สวนนงนุชพัทยา  อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 
ปที ่๕ 

๑๙๙ คน 

๑๓ ๔ – ๖ ต.ค.๕๓ ฝายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ไดจัด
กิจกรรมคายพัฒนาพฤติกรรมอันพงึประสงค  ณ 
กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธนิ  กองทพัเรือ  
คายพระมหาเจษฎาราชเจา  อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 
ปที ่ ๓ 

๖๐  คน 



 

หนา ๑๖ 
 

ที่ วัน เดือน ป สถานที ่/ แหลงเรียนรู ผูเขารวม จํานวน 

๑๔ ๑๒ พ.ย.๕๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
( ภาษาจนี )  ไดจัดกิจกรรมเรียนรูภายนอกหองเรียน  
โดยนาํนักเรียนไปทัศนศกึษา  ณ  ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
และ โอเอซีส  ซี  เวิลด  จ. จนัทบุรี  เพื่อชมระบบ
นิเวศในปาชายเลน 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 
ปที่ ๒ 

๑๖๙ คน 

๑๕ ๑๒ – ๑๓  
พ.ย.๕๓ 

กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ไดจัดกจิกรรม   
คายดาราศาสตร   “ASTRONOMERS  CAMP  
๒๐๑๐ ” ณ อุทยานการเรียนรู  วิทยาลยันวัตกรรม  
 ( Learning  Resort ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ศูนยพทัยา  จ. ชลบุรี 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 
ปที่ ๓ 

๑๗๒ คน 
 

๑๖ ๑๖ พ.ย.๕๓ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นาํนกัเรียนไปทัศน
ศึกษาสวนสัตวเปดเขาเขียว  จ.  ชลบุรี 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา 

ปที่  ๒ 

๒๖๕ คน 
 

๑๗ ๑๙ พ.ย.๕๓ ฝายปกครองไดเชิญ  พนัตํารวจตรี นพพล  รัตนพงษ
เกียรติ  สารวตัรกองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ  กอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค ๒  
( ศิษยเกา ) มาบรรยายตามโครงการสีขาว  ตาม
แนวคิดจิตอาสา ณ  หอประชุม  ๔๐  ป 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 

๔ ,๕ ,๖ 

๔๕๒  คน 

๑๘ ๒๔ ต.ค.- 
๑๕ พ.ย.๕๓ 

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ไดรับ
ทุนการศึกษาภาษาอังกฤษ ไปศึกษาเพิม่เติม   
เปนเวลา  ๓ สัปดาห   ณ เมอืง Vancouver  
ประเทศ  Canada  นักเรียนไดเรียนรูโดยตรง 

นักเรียน
ระดับประถม  -

มัธยม 

๖  คน 

๑๙ ๑ – ๖ ธ.ค.๕๓ งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชญัระยอง  นาํนักเรียนเขา
รวมโครงการ คายเพื่อนนักบุญมงฟอรต คร้ังที่ ๑๒  
ณ สักการะสถานพระมารดาแหงมรณสักขี  สองคอน 
จังหวัดมุกดาหาร  และใชชวีิตรวมกับชาวบาน  ๖
หมูบาน  จังหวัดสกลนคร 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 

๑๙ คน 



 

หนา ๑๗ 
 

ที่ วัน เดือน ป สถานที ่/ แหลงเรียนรู ผูเขารวม จํานวน 

๒๐ ๑๗ – ๑๘  
ธ.ค.๕๓ 
 

งานลูกเสือ  โรงเรียนอัสสัมชญัระยอง  ไดจัดกิจกรรม
เขาคายลูกเสอืสามัญ     ณ คายลูกเสือชัว่คราว
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 
ปที่ ๒ 

๑๖๙  คน 

๒๑ ๑๘ ธ.ค.๕๓ ฝายปกครองนําคณะกรรมการนกัเรียนและสารวัตร
นักเรียน   ไปจดักิจกรรมมอบความสุขใหเด็กกําพรา  
ณ  ศูนยคามิลเลียนโซเซียสเซนเตอร 
ระยอง  และเยี่ยมคนชรา   ณ สถานสงเคราะห
คนชราบานจนัทบุรี  เพื่อแบงปนความสขุ  และ
แบงปนน้ําใจ  เนื่องในเทศกาลวนัคริสตมาส  

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 

 

๓๐  คน 

๒๒ ๒๔ – ๒๕ 
 ม.ค.๕๔ 

ฝายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชญัระยอง  ไดจัดกิจกรรม
วันวิชาการ  มกีาแสดงผลงานทางวิชาการ  การ
แขงขันทักษะทางดานตาง ๆ  การเรียนรูดาน
เศรษฐศาสตรการผลิต  และจําหนาย   

นักเรียนชัน้
ประถม  -  
มัธยม 

๒,๕๓๐  
คน 

๒๓ ๔ ก.พ.๕๔ ฝายงานศาสนกิจและกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง ไดรวมกิจกรรมการเขาคายอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  ณ วัดคลองทราย    อ. บานฉาง จ. ระยอง 

นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 
ปที่ ๓ 

๑๖๓ คน 

๒๔ ๘ ก.พ.๕๔ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นาํนกัเรียนไปทัศน
ศึกษาพิพิธภณัฑธรรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย  
และชมฟารมเพาะพนัธุปลาการตูน  ต. แสมสาร   
อ. สัตหีบ  จ. ชลบุรี 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาป 

๖ 

๑๘๘ คน 

๒๕ ๑๗ ก.พ.๕๔ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดจัดกิจกรรมการใช
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรยีน  โดยนาํนักเรียนไป
ทัศนศึกษา   หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 
-  สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล  และพพิิธภัณฑ
สัตวน้ําบางแสน จงัหวัดชลบรีุ 

นักเรียนชัน้
ประถมศึกษา 

ปที่ ๒ 

๒๖๕ คน 

 
 



 

หนา ๑๘ 
 

๖. เกยีรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/ โครงการดีเดนของสถานศกึษา  
 

ปการศึกษา  ๒๕๔๒    ไดรับรับรางวัลโรงเรียนสีขาวเฉลมิพระเกยีรติปลอดยาเสพตดิ 
ปการศึกษา  ๒๕๔๓    ไดรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและ
กระทรวงศึกษาธิการ  

ปการศึกษา  ๒๕๔๓    ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพฒันา 
       ผูเรียน ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  

ปการศึกษา  ๒๕๔๔    ไดรับรางวัลโรงเรยีนพระราชทานระดับกอนประถมศึกษา 
     ขนาดใหญ 

ปการศึกษา  ๒๕๔๔ ไดรับเกียรติบัตรโรงอาหารไดมาตรฐานจากสุขาภิบาลอาหาร 
ระดับดีของกรมอนามัย 

ปการศึกษา ๒๕๔๖     ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดน จากคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ  

ปการศึกษา ๒๕๔๗     ไดรับเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่นกัเรียนไดรับรางวลัชนะเลิศ 
เหรียญทอง การแขงขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎชิงทนุการศึกษาพระราช
ภาวนาวกิรม คร้ังที่ ๑ จากสาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปการศึกษา ๒๕๔๘ ไดรับรางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จากสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาระยอง เขต ๑ รวมกับ โรงพยาบาลระยอง  

ปการศึกษา ๒๕๔๘      ไดรับรางวลัชนะเลิศ “ สุขานาใชในโรงเรียน ”  จากสาํนักงาน 
       สาธารณสุขจังหวัด  

ปการศึกษา ๒๕๕๐      ไดรับรางวลัโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองอยางตอเนื่อง 
                                            สมัยที ่๒ จากกระทรวงสาธารณสุข 

ปการศึกษา ๒๕๕๑      ไดรับเกียรติบัตรในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรยีน อย.นอย  
       จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

ปการศึกษา ๒๕๕๑      ไดรับรางวลัโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ 
         ปการศึกษา ๒๕๕๒      ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

 
 
 



 

หนา ๑๙ 
 

บทที่ ๒ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

 

๒.๑.วิสยัทศัน  (Vision) 
 

 ผูเรียนเปนผูมคีวามรูและคณุธรรม  รับผิดชอบตอสังคม  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  
ดําเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รูและเขาใจจิตตารมณนกับุญหลุยส ฯ เคารพซึ่งกนัและกนั                
มีความสามารถในการแสวงหาความรูและทักษะในการคิด 
 บุคลากรมีคุณธรรม พฒันาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทกัษะในการปฏิบัติงานสามารถใช
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี  และจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล มกีารบริหารจัดการอยางเปนระบบ  มีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรยีนรู  และเปนศูนยวทิยบริการใหกับชุมชน 
 

๒.๒.พันธกิจ  (Mission) 
๑. สรางจิตสํานึกใหผูเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรบัผิดชอบ  มวีนิัยในตนเอง และมี  

ความรักในสถาบัน  
๒. พัฒนาศักยภาพผูเรียนครบทุกมิติ  ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  จิตใจ  สติปญญา                

และมีจิตสาธารณะ 
๓. สงเสริมใหผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได 
๔. สรางจิตสํานึกที่ดีใหกับผูเรียนในการรักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา     
       ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ปลูกฝงผูเรียนใหรูและเขาใจจิตตารมณนักบุญหลุยสฯ 
๖. สนับสนนุใหผูเรียนกลาคิด  กลาแสดงออกดวยความเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
๗. สงเสริมใหผูเรียนมนีิสัยรักการอาน  รูจักแสวงหาความรู  และทักษะกระบวนการคิด 
๘. พัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม และ จริยธรรม 
๙. สงเสริมและพฒันาบุคลากรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
๑๐. สงเสริมและพฒันาบุคลากรใหมีความสามารถในการใชภาษาองักฤษในการสื่อสารและมีทักษะ

ในการใชเทคโนโลย ี
๑๑. สงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
๑๒. สงเสริมการบริหารจัดการดวยหลกัธรรมาภิบาลอยางมปีระสิทธิภาพ 
๑๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมมีาตรฐานสากล 
๑๔. พัฒนาสภาพแวดลอมใหมบีรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
๑๕. สรางความสัมพันธกับผูปกครอง  ศิษยเกา  ชุมชน และองคกรตาง ๆ  
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๒.๓.เปาหมาย  (Goals) 
 

๑. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค 
๒. ผูเรียนมพีัฒนาการครบทกุมติิ  ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  จิตใจ  สติปญญา  

และมีจิตสาธารณะ 
๓. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนไมตํ่ากวา  ๒.๗๐ 
๔. ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดตามวัย 
๕. ผูเรียนประยกุตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการดําเนินชีวิตประจําวนั 
๖. ผูเรียน รูและเขาใจจิตตารมณของผูกอต้ังคณะภราดาเซนตคาเบรียล 
๗. ผูเรียน  กลาคิด   กลาแสดงออก   กลาตัดสินใจแกปญหาและยอมรับผลการตัดสินใจนั้น 
๘. ผูเรียนมทีักษะในการอาน รูจักใชเวลาวางในการคนควาหาความรู 
๙. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
๑๐. ครูผูสอนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่พฒันาตนเอง 
๑๑. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาเปนไปตามมาตรฐานวิชาชพี 
๑๒. ครูผูสอนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสือ่สารไดตามศักยภาพ 
๑๓. ครูผูสอน นาํนวัตกรรมทางการศึกษา  และเทคโนโลยีไปใชในการทํางานและการสอนไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 
๑๔. ครูผูสอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน 

เปนสําคัญ 
๑๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยหลกัธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได 
๑๖. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศกึษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  มกีารนิเทศการ

เรียนการสอนและมีการวัดและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
๑๗. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมการใชแหลงการเรียนรู 

และภูมิปญญาทองถิน่ 
๑๘. การรวมมือกับผูปกครอง  ชมุชน  ศิษยเกา  องคกรตาง ๆ  
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๒.๔.โครงสรางการบริหารโรงเรียน 
  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง บริหารงานขึ้นตรงตอมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย    
โดยมีผูอํานวยการเปนนักบวชของคณะเซนตคาเบรียล ดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน                
มีครูฆราวาสรวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ ไดรับการเสนอชื่อโดยผูอํานวยการและไดรับการ
แตงตั้งโดยประธานมูลนิธ ิ ฯ ทุกป  นอกจากนี้ยงัมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามตราสารของโรงเรียน  
ทําหนาที่ดูแลเสนอความคิดเห็นและใหคําแนะนาํในการดําเนนิงานของโรงเรียน 
  ในการจัดโครงสรางทางการบริหาร  และการคัดสรรเพื่อแตงตั้งบุคลากรตามโครงสรางการ
บริหาร  มีวิธีการ (สังเขป) ดังนี้  โครงสรางการบริหารประกอบดวย  ฝายตาง ๆ  ๗ ฝาย   คือ                
สํานักผูอํานวยการ   ฝายธุรการ-การเงิน  ฝายวิชาการ  ฝายปกครอง  ฝายกิจกรรม  ฝายบริหารทั่วไป              
และฝายปฐมวัย ซึ่งมีหัวหนาฝาย  ๗   ฝายเปนกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ  กอนการแตงตั้งหัวหนาฝาย
และคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการมีการสํารวจสังคมมิติ ที่ระบุเหตุผลเพื่อรับทราบการยอมรับจาก
บุคลากรระดับปฏิบัติการ      ผูบริหารสูงสุด (คณะภราดา)  เปนผูประเมินและสรุปคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให
ประธานมูลนิธิฯ  แตงตั้งอยางเปนทางการตามลําดับ      ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงของหัวหนาฝาย 
คือ  ๑  ป  ในระหวางที่ดํารงตําแหนง  หัวหนาฝายตองนําเสนอ  “รายงานความกาวหนาประจําเดือน”  
รายงานตอผูอํานวยการ  ในสวนการประเมินผลงานบุคลากร  และวัดความกาวหนาในวิชาชีพทั่วไป          
มีการประเมินผลโดยการ  “ประเมินตนเอง” และการทําสังคมมิติ  บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีการ
ทดสอบความรูประจําปในดานความรู เกี่ยวกับจิตตารมณนักบุญหลุยส   การปฏิ รูปการศึกษา                
ความรูรายวิชา   การทดสอบภาษาอังกฤษ และอื่นๆ ตามโอกาส 
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๒.๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง (ปการศึกษา  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑    ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหผูเรียนมคุีณลักษณะอันพงึประสงคตามที่โรงเรียน 
                           กําหนด 
ยุทธศาสตรที่ ๒    สรางจิตสาํนึกใหนักเรียนเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  ปลูกฝงใหศรัทธา  ยึดมัน่และ 

  ปฏิบัติตน  ตามหลกั  ศาสนาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย      
ยุทธศาสตรที่  ๓   สงเสริมผูเรียนกลาแสดงออก  พัฒนาทักษะทางดานกฬีา  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศลิป        
ยุทธศาสตรที่  ๔   มีสุขภาพพลานามยัแข็งแรงและรูจักการปองกนัตนเองจากโรค  สารเสพติด   

  และสิ่งมอมเมา 
ยุทธศาสตรที่  ๕   สงเสริมผูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  มจีิตสาธารณะ  
ยุทธศาสตรที่  ๖   สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีศักยภาพดาน  EQ 
ยุทธศาสตรที่  ๗   พฒันาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนด 
ยุทธศาสตรที่  ๘   พฒันาทกัษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร   
ยุทธศาสตรที่  ๙   พฒันาผูเรียนสูสังคมภมูิปญญาและการเรียนรูอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่  ๑๐  สรางจิตสํานึกวิถีชวีิตแหงความพอเพียง   
ยุทธศาสตรที่  ๑๑  ปลูกฝงและเสริมสรางธรรมมาภิบาลใหกับผูเรียนรูและเขาใจในการเคารพศักดิ์ศรี 
                            ของความเปนมนุษย  ซื่อสัตยสุจริต  และสามารถอยูรวมกนัในสงัคมตามจิตตารมณ 
                            นักบุญหลุยส     
ยุทธศาสตรที่  ๑๒   เสริมสรางและพัฒนาทักษะผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตรที่  ๑๓ สงเสริมและสนับสนนุใหผูเรียนมนีิสัยรักการอาน และใชเวลาวางในการคนควา           

หาความรู 
ยุทธศาสตรที่  ๑๔ สงเสริมผูเรียนใหไดรับการพฒันาทักษะกระบวนการคิด   
ยุทธศาสตรที่  ๑๕ สนับสนนุใหครูมีคุณธรรม  จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  
ยุทธศาสตรที่  ๑๖ สนับสนนุใหครูไดรับการพัฒนาตรงตามสายงาน 
ยุทธศาสตรที่  ๑๗ สนับสนนุใหครูใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ยุทธศาสตรที่  ๑๘ สงเสริมสนับสนุนครูนาํนวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีไปใชในการ 
                            ปฏิบัติงานเตม็ตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตรที่  ๑๙ สนับสนนุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะกระบวนการที ่
                             หลากหลาย เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย   
ยุทธศาสตรที่  ๒๐   สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 



 

หนา ๒๔ 
 

ยุทธศาสตรที่  ๒๑  เนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตรที่  ๒๒  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเปนระบบ  มีโครงสรางชัดเจน  คลองตัว   

     มีประสิทธภิาพ และโปรงใส  พรอมรับการตรวจสอบ 
ยุทธศาสตรที่  ๒๓ จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและพฒันาบุคลากร      
ยุทธศาสตรที่  ๒๔   พัฒนาหลักสูตร 
ยุทธศาสตรที่  ๒๕  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตรที่  ๒๖  จัดใหมีการนิเทศการสอนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรที่  ๒๗  สงเสริมพัฒนาการใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิน่   
ยุทธศาสตรที่  ๒๘   สงเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ภูมทิัศนและแหลงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรที่  ๒๙   สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ใหมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
                                
๒.๖.การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ สมศ. 
  
 ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดรับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที ่๒ ()พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)      
เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐  โดยมีขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี ้

๑. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในดานทักษะการสงัเกต สํารวจและการ
แกปญหาอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสรมิดานความคดิสรางสรรค ปลูกฝงการรูจักประหยัด 
การใชและรักษาทรพัยากรสิ่งแวดลอมอยางคุมคา โรงเรียนควรสงเสริมใหผูเรียนภูมิใจในการ
ทําความดีและมีโอกาสไดเรียนรูส่ิงที่ตนสนใจอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการนําไปสูการ
พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 

๒. ควรสงเสริมใหครูทําวิจยัการใชส่ือการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเปนนวตักรรมที่เปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษาตอไป ควรพัฒนาการใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผูเรียนในแตละชวง
ชั้น/กลุมสาระการเรียนรูอยางเปนระบบ อยางมีมาตรฐาน 

๓. สถานศกึษาควรสงเสริมการนําผลการวิจยัไปใชในการพฒันาผูเรียนและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน จนสามารถนําไปสูการสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครูและผูเรียน อีกทัง้ควรมีการ
นําผลการนิเทศติดตาม ประเมินผลงานทีป่ฏิบัติงาน สรุปภาพรวมนํามาเปรียบเทียบกับ
เปาหมายหรือวัตถุประสงค เพื่อใหเห็นภาพรวมของการพัฒนาวามีผลอยูในระดับใด เปนขอมูล
ในการกาํหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนไดอยางชัดเจนยิง่ขึ้น 

 
 



 

หนา ๒๕ 
 

นวัตกรรมและสิ่งดีเดน รวมทั้งการปฏบัิติที่เปนเลศิของสถานศกึษา 
 การจัดการเรียนการสอน Bilingual Project 
 
ทิศทางการพฒันาสถานศกึษาในอนาคต 

๑. สถานศกึษามุงสูการเปนตนแบบในการจัดการเรียนการสอนที่ใชภาษาอังกฤษทัง้ระบบ โดยมี
เทคโนโลยี มีผลการวิจยัสื่อ นวัตกรรม รองรับการดําเนนิการอยางเปนรูปธรรม จนสามารถ
สรางความเปนเอกลักษณของโรงเรียนอยางชัดเจนและยั่งยนื 

๒. สถานศกึษามุงจัดระบบการพัฒนาขอมูล สารสนเทศเพือ่ใชในการดําเนินงานการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ ใหทนัตอการพัฒนา การเปลีย่นแปลงและ
จํานวนผูเรียนที่เพิม่ข้ึน 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ไดนําเอาขอเสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบที่ ๒ 

ของ สมศ. มาเปนแนวทางในการพฒันา การกาํหนดยทุะศาสตรการพัฒนาโรงเรียนระยะ ๖ ป               
(พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) และกําหนดเปนแผนงาน โครงการ ในแผนปฏบัิติงานประจําป เพื่อมุงพัฒนาผูเรียน
และสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามขอเสนอแนะในแตละปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๒๖ 
 

บทที่ ๓ 
   

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
 

๓.๑.ผลการพฒันาคณุภาพการศึกษา : ระดับการศกึษาการศกึษาปฐมวยั 
 
๑)  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรยีน 
 
มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมที่พึงประสงค 
 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑.๑. มีวินยั มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตาม

ขอตกลงรวมกนั 
๙๑.๖๖     

๑.๒. มีความซื่อสัตยสุจริต ๙๑.๒๕     

๑.๓. มีความกตัญูกตเวท ี ๙๕.๐๐     

๑.๔ มีเมตตากรุณา มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
และผูอ่ืน 

๙๕.๐๐     

๑.๕ ประหยัดรูจักใชและรักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

๘๕.๐๐     

๑.๖ มีมารยาทและปฏิบัติตามวฒันธรรมไทย ๙๑.๖๖     

๑.๗ เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนษุยและมีภราดร
ภาพ  (BSG) 

๙๑.๒๕     

๑.๘ ไมละเลยที่จะกระทาํความดีที่ทาํได (BSG) ๙๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑ 

 
๙๑.๙๗ 

    
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีความตระหนักในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม     

ที่พึงประสงคโดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวในพันธกิจ
เปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามที่ 
โรงเรียนไดกําหนดไว  



 

หนา ๒๗ 
 

 
  ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  ในดานความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน โดยใหเด็กรูจักเก็บของใชหรือของเลนเขาที่เปนระเบียบ       
รูจักการเขาแถวตามลําดับกอนหลัง   ดานความซื่อสัตยสุจริต   โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กเปนคนที่มีความ
ซื่อสัตย รูจักแยกแยะของของตนเองหรือของผูอ่ืน ไมพูดปด  ดานความกตัญูกตเวที  เด็กไดฝกปฏิบัติ    
และแสดงออกดวยความรักเคารพพอแม  คุณครู  และแสดงออกถึงการรักชาติ   ดานความมีเมตตากรุณา    
มีความรู สึกที่ ดีตอตนเองและผู อ่ืน    เด็กไดรวมในการแสดงออก  ไม รังแกเพื่อน  ไมทําลายตนไม               
รูจักชวยเหลือผู อ่ืนตามความสามารถของตนเอง    ดานการประหยัด  รูจักใชและรักษาทรัพยากร             
และสิ่งแวดลอมไมทําลายสิ่งของภายในและภายนอกหองเรียน  นอกจากนั้นโรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กมี
มารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยในการไหวการแสดงความเคารพผูใหญ   มีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร    โดยโรงเรียนจัดใหมีโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   โครงการรักษส่ิงแวดลอม  โครงการหนู
นอยฝกจิต   โครงการบัณฑิตนอย    โครงการแขงขันกีฬา  โครงการน้ําดื่มสะอาด   โครงการรุงอรุณ   
โครงการวันสําคัญ  และ โครงการการเรียนรูแบบโครงงาน         ในขณะเดียวกันโรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนให
มีคุณลักษณะและเอกลักษณของการเปนนักเรียนในเครือมูลนิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย(BSG) 
ในดานเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและมีภราดรภาพ  และไมละเลยที่จะกระทําความดี  ปฏิบัติตาม
ขอตกลงเบื้องตนดวยความเต็มใจ  ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความรักและเคารพ  โดยผานโครงการเด็กดีมี
คุณธรรม    
  จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานคณุธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค พบวา    
ผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถปุระสงคของโครงการและกจิกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐานที ่ ๑ และทกุฝาย     
ที่เกีย่วของพงึพอใจในผลการดําเนนิงาน  การดําเนนิงานบรรลมุาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิ
มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๑.๙๗   คุณภาพระดบั  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๒๘ 
 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีจิตสํานกึในการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๒.๑. รับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ๘๖.๒๕     

๒.๒. เขารวมหรือมสีวนรวมกิจกรรม/โครงการ
อนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม ๙๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๒ 

 
๙๐.๖๒ 

    
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีความตระหนักในการพัฒนาเด็กใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ     

และพัฒนาสิ่งแวดลอม   โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวใน
พันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป           
พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม ตามที่ 
โรงเรียนไดกําหนดไว  
  การพัฒนาเด็กใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  ในดานการรับรูคุณคาของ
ส่ิงแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม         โดยเด็กรูจักการใชน้ําและไฟฟาอยาง 
ประหยัดและปลอดภัย  เด็กไมทิ้งขวางหรือทําลายสิ่งของเครื่องใชทั้งของตนเองและสวนรวม  ดานการเขา
รวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม  โครงการอนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กไดเขารวมใน
กิจกรรม  โครงการที่เกี่ยวกับอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมตามความเหมาะสมกับวัย  โดยโรงเรียนจัดใหมี
โครงการวันสําคัญ   โครงการรักษส่ิงแวดลอม  กิจกรรมแยกขยะ  และกิจกรรมลดภาวะโลกรอน 
  จากการดําเนินงานของโรงเรียนในดานเด็กใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
พบวาการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๒  และทุกฝาย     
ที่เกี่ยวของพึงพอใจในผลการดําเนินงาน  การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมิน
มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๐.๖๒   คุณภาพระดับ  ดีมาก 
 
 

 
 



 

หนา ๒๙ 
 

มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถทํางานจนสาํเร็จ ทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดและมีความรูสึกที่ดี 
ตออาชีพสุจริต 

 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๓.๑ สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน ๙๐.๐๐     

๓.๒ ทํางานจนสาํเร็จและภูมิใจในผลงาน ๙๓.๓๓     

๓.๓ เลนและทาํกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได ๙๒.๕๐     

๓.๔ มีความรูสึกทีดี่ตออาชีพสุจริต ๙๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๓ 

 
๙๒.๗๐     

 
 

 
โรงเรียนมีความตระหนักในการพัฒนาเด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  

และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต  โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ไดกําหนดวิธีการ
พัฒนาไวในพันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป   พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหเด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ  
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  

ในการพัฒนาเด็กสามารถทาํงานจนสาํเร็จ  ทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดและมีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริต  เด็กสนใจและกระตือรือรนในการทํางานตามทีไ่ดรับมอบหมาย  เด็กทํางานจนสําเร็จและภูมิใจใน
ผลงานโดยเดก็สามารถทาํงานไดตามลาํดับข้ันตอน  และชืน่ชมในผลงานที่ทาํจนสําเร็จในงานตาง ๆ       
เด็กสามารถเลนและทาํกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได  รูจักการเปนผูนาํและผูตามได  นอกจากนั้นโรงเรียนได
สงเสริมใหเด็ก  มีความรูสึกที่ดีตออาชพีสุจริต  โดยใหเด็กเขาใจและเรียนรูเกีย่วกับอาชพีที่ตนเองสนใจ    
และเปนอาชพีที่สุจริต  โดยเรียนรูผานโครงการหนนูอยอจัฉริยะ  โครงการการเรียนรูแบบโครงงาน  โครงการ
สงเสริมการใชแหลงการเรียนรู  โครงการวันสาํคัญ  โครงการบัณฑิตนอย  โครงการแขงขันกฬีา  โครงการ  
มุมน้าํ  มุมทราย  โครงการจดัทําสื่อและซือ้ส่ือการเรียน  กิจกรรมจัดมมุเสรีในหองเรยีน    

จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานเดก็สามารถทาํงานจนสําเร็จ  ทาํงานรวมกับผูอ่ืนได
และมีความรูสึกที่ดีตออาชพีสุจริต  พบวา    ผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๓ และทกุฝายทีเ่กีย่วของพงึพอใจในผลการดาํเนนิงาน  การดาํเนนิงานบรรลุ
มาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิมีระดบัคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๒.๗๐   คุณภาพระดับดีมาก 
 
 
 



 

หนา ๓๐ 
 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหาและคิดริเริ่มสรางสรรค 
 

 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๔.๑ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัส่ิงตาง ๆ ที่เกิดจาก

การเรียนรู 
๙๑.๖๖     

๔.๒ แกปญหาไดเหมาะสมกับวยั ๙๒.๕๐     

๔.๓ มีจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรค ๙๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๔ 

 
๙๓.๐๕     

 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีความตระหนกัในการพัฒนาเด็กสามารถคดิรวบยอด  คิดแกปญหา
และคิดริเร่ิมสรางสรรค   โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกีย่วของในการจัดการศึกษา ไดกาํหนดวิธกีารพัฒนาไวใน  
พันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป          
พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหเด็กสามารถคดิรวบยอด  คิดแกปญหา   
และคิดริเร่ิมสรางสรรค  ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  

ในการพัฒนาเด็กสามารถคดิรวบยอด  คิดแกปญหาและคิดริเร่ิมสรางสรรค  ทางโรงเรียน
สงเสริมใหเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัส่ิงตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู  เดก็สามารถบอกคุณลักษณะ  
ประเภทและคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ ได  บอกความเหมือนความแตกตางได  รูจักการแกปญหาไดเหมาะสม
กับวัย       คิดและแกปญหาในการเลนและทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมเีหตุผล   มจีินตนาการและความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  สามารถเลาเรื่องตามจินตนาการ  สรางสรรคผลงานที่แปลกใหมและหลากหลายตาม
ความคิดของตนเองโดยเรียนรูผานโครงการรุงอรุณ   โครงการหนนูอยอัจฉริยะ   โครงการการเรียนรูแบบ
โครงงาน   โครงการสงเสริมการใชแหลงการเรียนรู 

 จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานเดก็สามารถคิดรวบยอด  คิดแกปญหาและคิดริเร่ิม
สรางสรรค  พบวาผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐาน   
ที่ ๔ และทุกฝายทีเ่กีย่วของพึงพอใจในผลการดําเนนิงาน  การดาํเนนิงานบรรลมุาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  
ผลการประเมนิมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๓.๐๕   คุณภาพระดับดีมาก 

 
 
 



 

หนา ๓๑ 
 

มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรูและทกัษะเบื้องตน 

 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๕.๑ มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ – เล็ก ๙๕.๐๐     

๕.๒ มีทักษะในการใชประสาทสมัผัสทั้ง ๕ ๙๕.๐๐     

๕.๓ มีทักษะในการสื่อสาร ๙๕.๐๐     

๕.๔ มีทักษะในกรสังเกตและสํารวจ ๙๗.๕๐     

๕.๕ มีทักษะในเรื่องมิติสัมพนัธ ๙๑.๐๐     

๕.๖ มีทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้าํหนกัและ
การกะประมาณ ๙๕.๐๐    

 

๕.๗ เชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ ๙๕.๐๐     

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๕ ๙๔.๗๘     
การพัฒนาเด็กใหมีความรูและทักษะเบื้องตน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยผูบริหาร ครู     

และผูที่เกีย่วของในการจัดการศึกษา มีความตระหนักไดกําหนดวธิีการพัฒนาไวในพนัธกิจเปาหมาย       
ของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถงึ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหเดก็ใหมีความรูและทักษะเบื้องตน  ตามทีโ่รงเรียนไดกําหนดไว  

ในการพัฒนาเด็กใหมีความรูและทักษะเบือ้งตน  ทางโรงเรียนสงเสรมิใหเด็กมทีักษะในการใช
กลามเนื้อใหญและเล็ก  ในการเคลื่อนไหว  การเลนเครื่องเลนสนามไดอยางคลองแคลว  การเขียนภาพ
ระบายสี  การปน  ใหเด็กมีทักษะในการใชประสาทสมัผัสทั้ง  ๕  โดยรูจักการสังเกต  จาํแนกสิง่ตาง ๆ        
ใชภาษาในการสื่อสาร  บอกความรูสึกที่ไดรับจากประสาทสัมผัส  บอกเรื่องราวและความตองการของตนเอง  
กลาพูดกลาแสดงออก  มีทักษะในการสังเกตและสาํรวจ  โดยเด็กสามารถบอกสถานที่ภายในโรงเรยีน
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม บุคคล  ส่ิงของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ดานทกัษะมติิสัมพันธ  เดก็สามารถ
บอกตําแหนงทิศทาง  มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ    ดานทักษะเรื่องจํานวน  ปริมาณ   น้ําหนกั  และการ     
กะประมาณ  รวมทัง้เชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ  โดยเรียนรูผานโครงการการเรียนรูแบบโครงงาน  
โครงการหนนูอยอัจฉริยะ  โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู  โครงการรุงอรุณ  โครงการมุมน้ํา มุมทราย
และโครงการสงเสริมสุขภาพนกัเรียน 

จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานเดก็มีความรูและทักษะเบื้องตน  พบวา ผลการ
ดําเนนิงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกจิกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐานที ่ ๕  และทุกฝาย              
ที่เกีย่วของพงึพอใจในผลการดําเนนิงาน  การดําเนนิงานบรรลมุาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิ
มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๔.๗๘   คุณภาพระดบัดีมาก 

 



 

หนา ๓๒ 
 

มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอานและพัฒนาตนเอง 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๖.๑ รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผลและมีความ 
สนใจใฝรู 

๙๖.๖๖     

๖.๒ มีความกระตือรือรนในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ 
รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู ๑๐๐.๐๐    

 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๖ 

 
๙๘.๓๓ 

    
 

 
โรงเรียนตระหนักในการพัฒนาเด็กมีความสนใจใฝรู รักการอานและพัฒนาตนเอง             

โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจดัการศึกษา ไดรวมกันกําหนดวิธกีารพฒันาไวในพนัธกจิ เปาหมาย
ของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถงึ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหเดก็มีความสนใจใฝรู  รักการอานและพัฒนาตนเอง  ตามที่โรงเรยีน
ไดกําหนดไว  

ในการพัฒนาเด็กใหมีความสนใจใฝรู  รักการอานและพัฒนาตนเอง  โดยเด็กรูจักการ           
ต้ังคําถามเพื่อหาเหตุผลในส่ิงที่ตนเองสงสยัและมีความสนใจใฝรูผานกิจกรรมและสือ่ที่หลากหลาย  ใชเวลา
วางในการอานหนังสือ  มีความกระตือรือรนในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวและสนกุกับการเรียน  เด็กสนใจ
ซักถามอยากรูอยากเหน็สิ่งตาง ๆ รอบตัว  ทาํกิจกรรมดวยความสนใจ  โดยเรียนรูผานโครงการหองสมุด  
โครงการหนนูอยอัจฉริยะ  โครงการรุงอรุณ   โครงการจัดทาํสื่อและซื้อส่ือการเรียน  กิจกรรมมุมเสรีใน
หองเรียน   โครงการการเรียน 

จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานเดก็มีความสนใจใฝรู  รักการอานและพฒันาตนเอง  
พบวา    ผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถุประสงคของโครงการและกจิกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐานที ่ ๖      
และทุกฝายทีเ่กี่ยวของพงึพอใจในผลการดาํเนนิงาน  การดาํเนนิงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน    
ผลการประเมนิมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๘.๓๓  คุณภาพระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 



 

หนา ๓๓ 
 

มาตรฐานที่ ๗ เด็กมสีุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๗.๑ รักการออกกาํลังกาย ดูแลสขุภาพและ

ชวยเหลือตนเองได 
๙๓.๐๐     

๗.๒ มีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกาย   
ตามเกณฑ 

๙๐.๐๐     

๗.๓ เห็นโทษของสิง่เสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา ๘๐.๐๐     
๗.๔ มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ๙๐.๐๐     

๗.๕ ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน  
ครูและผูอ่ืน 

๙๐.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๗ 

 
๘๘.๖๐ 

   
 

 

 

 
การพัฒนาเด็กมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง                

มีความตระหนัก โดยผูบริหาร ครูและผูทีเ่กี่ยวของในการจัดการศึกษา ไดกาํหนดวธิีการพฒันาไวในพันธกิจ
เปาหมายของแผนพัฒนาสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพือ่เสริมสรางใหเด็กมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี              
ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  
  การพัฒนาเด็กมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  โดยเดก็รูจักรักการออกกําลงักาย       
ดูแลสุขภาพและชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมตามวยั     เด็กมนี้ําหนกั  สวนสงูตามเกณฑของกรมอนามยั  
กระทรวงสาธารณสุข  และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ  จากการ
สัมภาษณผูปกครอง  เดก็เหน็โทษของสิ่งเสพติดใหโทษและสิง่มอมเมา โดยเด็กนําขอมูลที่ครูสอนกลับไป
บอกพอของตนเองที่บานที่สูบบุหร่ี  ไมใหพอสูบบุหร่ีเพราะมันไมดีตอสุขภาพ  เด็กมคีวามมัน่ใจ             
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  มีความราเริง  แจมใส  มีมนษุยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน  ครู  และผูอ่ืน  โรงเรียน
ไดสงเสริมใหเด็กไดเขารวมในกิจกรรม  โครงการวนัสําคญั  โครงการรุงอรุณ  โครงการบัณฑิตนอย  โครงการ
แขงขันกีฬา   โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน 

 จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานเดก็มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  พบวา    
ผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถปุระสงคของโครงการและกจิกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐานที ่ ๗  และทุกฝายที่
เกีย่วของพงึพอใจในผลการดําเนนิงาน  การดาํเนนิงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิมี
ระดับคุณภาพเฉลีย่รอยละ  ๘๘.๖๐  คุณภาพระดบั  ดี 



 

หนา ๓๔ 
 

มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนสิัยดานศลิปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
 

 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๘.๑ มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ๘๗.๕๐     
๘.๒ มีความสนใจและรวมกิจกรรมและมีผลงาน 

ดานดนตร ี
๙๐.๐๐     

๘.๓ มีความสนใจและรวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว ๙๒.๕๐     

๘.๔ สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทาง
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (BSG) ๘๖.๖๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๘ 

 
๘๙.๑๐ 

   
 

 
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีความตระหนกัในการพัฒนาเด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย

ดานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกีย่วของในการจัดการศึกษา ไดกาํหนดวิธกีาร
พัฒนาไวในพนัธกิจเปาหมายของแผนพฒันาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหเด็กมีสุนทรยีภาพและลกัษณะนิสัย
ดานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว  ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  
   การพัฒนาเด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว  โดยเด็ก   
มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ และมีความสขุในการทาํงานศิลปะ   มีผลงานดานดนตรี  รวมทั้ง
เด็กไดออกกําลังกายในตอนเชาทกุวนั  เด็กสนใจและเขารวมกิจกรรมการเคลือ่นไหว  การเลนเกม  
การละเลน  เด็กสามารถสรางขอตกลงวิธกีารการเลนใหม ๆ ไดตามวัย  โดยผานโครงการหนนูอยอัจฉริยะ  
โครงการวนัสาํคัญ  โครงการรุงอรุณ   โครงการแขงขนักฬีา 

 จากการดําเนินงานของโรงเรียนในดานเด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว พบวา    ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
มาตรฐานที่ ๘  และทุกฝายที่เกี่ยวของพึงพอใจในผลการดําเนินงาน  การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  
เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๘๙.๑๐  คุณภาพระดับ  ดี 

 
 
 
 



 

หนา ๓๕ 
 

มาตรฐานที่ ๘ คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรยีนของโรงเรยีนในเครือมลูนิธ ิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) 

 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๘.๑ แสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มี
คุณธรรม คุณภาพสากล ๙๑.๐๐    

 

๘.๒ มีระเบียบวนิัย สามัคคี     รักความสะอาดและรัก
สถาบนั ๙๒.๕๐    

 

๘.๓ มีวิริยะ  อุตสาหะ  เปนหนทางแหงความสาํเร็จทัง้ปวง ๙๒.๕๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๘(BSG) 

 
๙๒.๐๐ 

    
 

 

โรงเรียนมีความตระหนักในการพัฒนาเด็กมีคุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรียนของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการ
จัดการศึกษา ไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวในพันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – 
๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหเด็กมี 
คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
(BSG) ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  
  การพัฒนาเด็กมีคุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรียน ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ         
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG)  โดยเด็กแสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ  อบอุน  อารี  มีคุณธรรม  
คุณภาพสากล  เดก็มีพฒันาการครบทัง้  ๕  มิติ  ไดแกดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา              
และจิตวิญญาณ  กลาแสดงออกและเปนทีย่อมรับกบับุคคลทั่วไป  ดานมีระเบียบวนิัย ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงเบื้องตน     มีความสามัคคี  รักความสะอาดและมีความรักผกูพนักับสถาบนั  ขณะเดยีวกันโรงเรียน
ไดสงเสริมใหเด็กไดเขารวมในกิจกรรม  ที่เกีย่วกับความมีวิริยะ  อุตสาหะ  เปนหนทางแหงความสาํเร็จ         
เด็กมีความขยนั       ความพากเพยีร  และมุงมัน่ในการเรียน  โดยผานโครงการรุงอรุณ   โครงการหองสมุด  
โครงการหนนูอยอัจฉริยะ    โครงการเด็กดมีีคุณธรรม     โครงการวนัสาํคัญ    โครงการบัณฑิตนอย 

 จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานเดก็มีคุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรียนของ
โรงเรียนในเครอืมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) พบวา ผลการดาํเนนิงานบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐานที ่๘  (BSG) และทกุฝายที่เกี่ยวของพงึพอใจ
ในผลการดาํเนนิงาน  การดําเนนิงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิมีระดับคุณภาพ
เฉลีย่รอยละ  ๙๒.๐๐  คุณภาพระดบั  ดีมาก 



 

หนา ๓๖ 
 

จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนาและขอเสนอแนะดานคุณภาพผูเรียน 
 

จุดเดน 
๑. เด็กมีความกตญัูตอพอแมและคุณครู 
๒. เด็กมีความเมตตากรุณา  มคีวามรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
๓. เด็กไมละเลยที่จะทําความดีที่ทาํได 
๔. เด็กมีสวนรวมกิจกรรมโครงการอนุรักษพฒันาสิง่แวดลอม 
๕. เด็กเขาใจและบอกอาชีพตาง ๆ ที่สุจริตได 
๖. เด็กมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๗. เด็กสามารถเลาเรื่องและสรางผลงานตามจินตนาการของตนเอง 
๘. เด็กมีทกัษะในการจําแนกและสามารถบอกชื่อสถานที ่ ส่ิงตาง ๆ รอบตัวไดดี  มีการสนทนา

โตตอบอยางคลองแคลว  รูจกัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความสาํคัญอยางมีเหตุผล 
๙. เด็กรูจักตั้งคําถามมีความสนใจใฝรูใฝเรียนกระตือรือรนในกิจกรรมที่ปฏิบัติและซักถามใน

กิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
๑๐. เด็กสามารถเชือ่มโยงความรูและทักษะในสิ่งตาง ๆ ในชวีิตประจําวนัไดดี 
๑๑.  เด็กมนีิสัยรักการออกกาํลังกาย  กลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามวัย  ราเริงแจมใส            

 มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน  ครูและผูอ่ืน 
๑๒. เด็กมีความสนใจ  และเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. เด็กไมรูจักการประหยัดน้าํ 
๒. เด็กยังไมเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
๓. เด็กบางคนยงัไมสามารถบอกตําแหนงทิศทางของสิ่งของ  การเชื่อมโยงเปรียบเทียบความหมาย

อุปกรณ  และการเลนกิจกรรมทางศิลปะ 
๔. เด็กมีน้าํหนักเกินเกณฑ 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ครูควรปลูกฝงเด็กใหรูจักการประหยัดน้าํประหยัดไฟและทรัพยสมบัติของสวนรวม 
๒. ครูควรสอดแทรกเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในบทเรียนใหมากกวานี ้
๓. ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริมพฒันาการดานมิติสัมพันธเพิม่ข้ึน   
๔. ควรมีการจัดกจิกรรมใหเด็กไดออกกําลังกายและแสดงความสามารถมากขึ้น 

 



 

หนา ๓๗ 
 

๒)มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
 
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จรยิธรรม มีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ   
 หมั่นพัฒนาตนเอง เขากบัชุมชนไดดีและมีครูเพียงพอ 

 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๙.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ   

ของวิชาชพี ๙๕.๓๓    
 

๙.๒ มีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับเด็ก ผูปกครองและชุมชน ๙๓.๓๓     

๙.๓ มีความมุงมัน่และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเดก็ ๙๕.๗๕     

๙.๔ มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ       
รับฟงความ ใจกวางและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ๘๘.๐๐     

๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา      
หรือเทียบเทาขึ้นไป ๙๗.๑๔     

๙.๖ สอนตรงตามวชิาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด ๘๒.๘๕     
๙.๗ มีจํานวนเพยีงพอ (หมายรวมทั้งครูและบคุลากร

สนับสนนุ) 
๙๘.๐๐     

๙.๘ มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหง
ความสาํเร็จ   ทั้งปวง (BSG) ๙๕.๐๐    

 

๙.๙ มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปน
แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามศาสนกิจของศาสนา
ที่ตนนับถือ(BSG) 

๙๐.๐๐    
 

๙.๑
๐ 

บุคลากรแนวนในอุดมการณและปฏิบัติตนเปนผูรับ
ใชที่ดีตามแบบอยางวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี ๘๒.๕๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๙ 

 
๙๑.๗๙     

 
 

 
 
 
 



 

หนา ๓๘ 
 

การพัฒนาครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชมุชนไดดีและมีครูเพียงพอ โรงเรียนตระหนักโดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของใน
การจัดการศึกษา ไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวในพนัธกจิเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ – 
๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจดักิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหครู       
มีคุณธรรม จริยธรรม มคุีณวุฒิ/ความรู  ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง            
เขากับชุมชนไดดีและมีครูเพียงพอ ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  

ในการพัฒนาครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ/ความรู  ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ    
หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดีและมีครูเพียงพอ    ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ    ของวชิาชีพ  โดยครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับเด็ก 
ผูปกครองและชุมชนสามารถทํางานรวมกบัเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาได  ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยกิริยา  
วาจา  เหมาะสมและถูกกาลเทศะ  มีความมุงมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันาเด็กดวยความเสยีสละ  
มีความรับผิดชอบตอหนาที ่  ตรงตอเวลา  มกีารแสวงหาความรูและเทคนคิวิธีการใหม ๆ รับฟง             
ความใจกวางและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  จากการครูเขารับการอบรม  สัมมนา  ดูงานอยางสม่าํเสมอ       
มีเทคนิคการสอนและวิธกีารใหม  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามสถานการณ  ครูทุกคนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป  และสอนตรงตามวิชาเอก  วิชาโท หรือตรงตามความ
ถนัด  และมีจาํนวนเพียงพอ  โดยผานโครงการนิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย   โครงการอบรมจติตารมณ        
นักบุญหลุยส   โครงการคายวถิีพทุธบคุลากรและครู  โครงการกฬีาสัมพันธครูอัสสัมชัญ  ๔  สถาบัน  
โครงการกฬีาสัมพันธครูโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ โครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม  โครงการขาวสาร
ถึงผูปกครอง  โครงการสารสนเทศระดับปฐมวัย 

จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานครมูีคุณธรรม จริยธรรม มคุีณวุฒิ/ความรู 
ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดีและมีครูเพียงพอ พบวา           
ผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถปุระสงคของโครงการและกจิกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐานที ่ ๙  และทุกฝายที่
เกีย่วของพงึพอใจในผลการดําเนนิงาน  การดาํเนนิงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิมี
ระดับคุณภาพเฉลีย่รอยละ  ๙๑.๗๙  คุณภาพระดบั  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๓๙ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสทิธภิาพ 
และเนนเด็กเปนสําคัญ 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑๐.๑ มีความรู ความเขาใจเปาหมายการจัด

การศึกษาและหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย ๙๓.๒๕    
 

๑๐.๒ มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล ๙๑.๐๐     

๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดประสบการณทีเ่นน 
เด็กเปนสาํคัญ ๙๔.๐๐    

 

๑๐.๔ มีความสามารถในการใชส่ือที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก ๙๐.๐๐    

 

๑๐.๕ มีการประเมนิพัฒนาการของเด็กตามสภาพ
จริงโดยคํานึงถึงพฒันาการตามวัย ๙๐.๐๐    

 

๑๐.๖ มีการนาํผลการประเมินพฒันาการมา
ปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนา
เด็กเต็มศักยภาพ 

๘๘.๗๕   
 

 

๑๐.๗ มีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและ
นําผลไปใชพฒันาเด็ก ๘๕.๐๐   

 
 

๑๐.๘ สามารถบูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อ
นําไปสูการพฒันาการจัดประสบการณเรียนรู 
(BSG) 

๙๒.๕๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๐ 

 
๙๐.๕๖     

 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองตระหนักในการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดประสบการณ
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคัญ  โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษา ไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวในพันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ 
และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหครู                
มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคัญ           
ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  



 

หนา ๔๐ 
 

การพัฒนาครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ      
และเนนเด็กเปนสําคัญ  โดยครูมีความรู ความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  สามารถจัดทําแผนการจัดประสบการณเรียนรูที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็กตามวัย  
และสนองความตองการของเด็กแตละคน  มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล  และมีการบันทึกขอมูลเด็กเปน
รายบุคคลครบทุกดาน นําผลในการบันทึกขอมูลเปนรายบุคคลมาเปนฐานขอมูลในการดูแลพัฒนาการเด็ก
ตามวัย      มีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  สามารถจัดสภาพแวดลอม        
และสรางบรรยากาศที่ เสริมแรงใหเด็กเกิดเรียนรู เต็มตามศักยภาพ   สงเสริมใหเด็กฝกคิด  ฝกทํา               
ฝกแกปญหาและปรับปรุงตนเองความสามารถในการใชส่ือที่เหมาะสมและสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก  
มีส่ือการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก                
มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัยของเด็กเปนรายบุคคลอยาง
หลากหลาย     มีการนําผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปล่ียนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็ก       
เต็มศักยภาพ         และนําผลการประเมินไปวางแผนกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก  มีการวิจัย              
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและนําผลไปใชพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง  โดยดําเนินการผานโครงการรายงาน
ผลพัฒนาการนักเรียน  โครงการจัดทําสื่อและซื้อส่ือการเรียน  โครงการสงเสริมงานวิจัย   โครงการหลักสูตร
สถานศึกษา  โครงการการเรียนรูแบบโครงงาน  โครงการสงเสริมการใชแหลงการเรียนรู  โครงการรักษ
ส่ิงแวดลอม   โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 

ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในดานครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคัญ พบวา    ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ      
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๑๐  และทุกฝายที่เกี่ยวของพึงพอใจในผลการดําเนินงาน                 
การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๐.๕๖  
คุณภาพระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

หนา ๔๑ 
 

จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนาและขอเสนอแนะมาตรฐานดานการเรียนการสอน 
 

 
จุดเดน 

๑. ครูในระดับปฐมวัยทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สวนมากสอนตรงตามวิชาเอกที่ตนเอง
จบการศึกษา 

๒. ครูมีประสบการณในการทํางานมากกวา  ๙  ป  และมีจาํนวนพอเพยีงกับอัตราสวนของนักเรียน  
๓. ครูมีความสามารถในการจดัประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  มีการสอนทีห่ลากหลาย  มีการ

วิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล   
๔. มีหลักสูตรสถานศึกษา  มีแบบฝกทักษะตาง ๆ   

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ครูไดรับการอบรมเกี่ยวกับความรูดานปฐมวัย  ที่พัฒนาดาน  IQ  และ  EQ 
๒. ครูออกไปปฏิบัติงานรวมกบัชุมชนนอย 
๓. ควรมีการอบรมงานวจิัยเกีย่วกับเด็กปฐมวยั 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับการอบรมเกี่ยวกับความรูดานปฐมวัย  ทีพ่ัฒนาดาน IQ  และ  EQ 
๒. โรงเรียนควรสงเสริมและและสนับสนุนใหครูไดปฏิบัติงานรวมกบัชุมชนมากกวานี้  เชน  ออกไป

สอนนอกสถานที ่
๓. ครูนําผลการวจิัยไปใชในการพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๔๒ 
 

๓) มาตรฐานดานการบริหารและการจดัการศกึษา 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มภีาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษา 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑๑.๑. มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ ๙๕.๖๐    
 

๑๑.๒ มีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทัศนและเปนผูนาํทาง
วิชาการ ๙๗.๒๕    

 

๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ
การจัดการ ๙๔.๙๐    

 

๑๑.๔ มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพงึพอใจ ๙๓.๐๐    

 

๑๑.๕ มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหง
ความสาํเร็จ ๙๕.๐๐    

 

๑๑.๖ 
. 

มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติ 
ตนเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามศาสนกิจ
ของศาสนาทีต่นนับถือ 

 
๙๗.๐๐ 

 
 

 
 

 
 

 

๑๑.๗. ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตน
เปนผูรับใชที่ดีตามแบบอยางวิถจีิตของนกับุญ
หลุยส 

๙๔.๑๖    
 

๑๑.๘. ผูบริหารใหการยอมรับและเคารพศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนษุย(BSG) ๙๗.๐๐    

 

๑๑.๙ 
 

เปนขวัญกาํลงัใจในการสมานสามัคคี ดูและ
และรวมมือใกลชิดกับบุคลากรตนสังกัด 

๙๖.๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๑ 

 
๙๕.๕๔ 

    
 

 



 

หนา ๔๓ 
 

ในดานการมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบรหิารจดัการศึกษา  
ผูบริหาร ครูและผูที่เกีย่วของในการจัดการศึกษา  ไดรวมกันกาํหนดวิธกีารพฒันาโรงเรียนไวในพนัธกิจ
เปาหมายของแผนพัฒนาสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางดานการมีคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผูนํา และความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 

 ผลการพัฒนาที่แสดงใหเหน็ถงึการมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภาวะผูนํา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษาของผูบริหาร  ดานการมคุีณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ        
ของวิชาชพี  โดยยึดหลกัธรรมาธิบาลในการบริหารเปนผูประพฤติเปนแบบอยางทีดี่ตอเด็ก  เปนผูเสียสละ     
และอุทิศเวลาใหกับงานอยางเต็มศักยภาพ  มีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทัศนและเปนผูนาํทางวิชาการ  สามารถ
แสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาที่ควรจะเปนในอนาคต  เปนผูริเร่ิมแนวทางในการบริหารที่ทาทาย   
กับการเปลีย่นแปลง มีความสามารถในการบรหิารงานวิชาการและการจัดการ มีความรอบรูเกี่ยวกบั
หลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  มีการกํากับติดตาม ระบบงานตาง ๆ 
ของสถานศึกษาใหดําเนนิงานไปตามแผนงานหรือนโยบายอยางตอเนื่องและสม่าํเสมอ  มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล ผูเกี่ยวของพงึพอใจ  โดยสรางความตระหนกัและมีความพยายามในการ
ปฏิบัติในการพัฒนาเด็ก  ครูและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานของการศึกษา  
และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบรหิารอยางตอเนื่อง  มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทาง
แหงความสําเร็จ  ผูบริหารมีความขยัน  เพียรพยายามในการทาํงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด     
ทุมเทแรงกาย  แรงใจในการปฏิบัติหนาทีอ่ยางเตม็ศักยภาพ  โดยดาํเนินงานผานโครงการพกัผอนประจําป  
โครงการตรวจสุขภาพครู  บุคลากร  นักการ     โครงการสวัสดิภาพและสวัสดิการครู  บุคลากร  โครงการ
เสริมสรางกาํลังใจ  โครงการคายวถิีพทุธพนกังาน   โครงการคายวถิีพทุธบุคลากรและครู  โครงการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา  ๒๕๕๓  โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน  
โครงการสงเสริมงานวิจยั  โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา  โครงการงานศาสนกจิ  โครงการอบรมจิตตา
รมณนักบุญหลุยส  โครงการอาหารกลางวันครูและบุคลากร  นักการ  และโครงการมอบทุนการศกึษา 

ผลการดําเนินงานดานการมคุีณธรรมจรยิธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบรหิาร
จัดการศึกษาของผูบริหาร พบวา    ผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถปุระสงคของโครงการและกจิกรรมพฒันา
ผูเรียนตามมาตรฐานที ่ ๑๑  และทกุฝายทีเ่กีย่วของพึงพอใจในผลการดําเนนิงาน  การดาํเนนิงานบรรลุ
มาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิมีระดบัคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๕.๕๔  คุณภาพระดับ  ดีมาก 

 
 
 
 



 

หนา ๔๔ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกร 
อยางเปนระบบและครบวงจร 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๑๒.๑ มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารที่
มีความคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนไดเหมาะสม
ตามสถานการณ 

๙๐.๗๑    
 

๑๒.๒ มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
ครอบคลุมและทนัตอการใชงาน ๙๑.๐๐    

 

๑๒.๓ มีระบบประกนัคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง ๙๐.๐๐    

 

๑๒.๔ มีการพฒันาบคุลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง ๘๕.๐๐     
๑๒.๕ ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพงึพอใจผลการ

บริหารงานและการพฒันาผูเรียน ๙๕.๐๐    
 

๑๒.๖ มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปน
ระบบ (BSG) ๙๐.๐๐    

 

๑๒.๗ มีระบบการรักษาวนิัยและใหรางวัลทีม่ีความ
ชัดเจน ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได (BSG) ๘๕.๐๐     

๑๒.๘ สถานศกึษามคีวามเขาใจ วสัิยทัศน ปรัชญา แรง
บันดาลใจและความคาดหวังตามลักษณะเฉพาะ
ของการศึกษาเซนตคาเบรียล (BSG)  

๙๕.๐๐    
 

๑๒.๙ มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่เอื้อและ
สนับสนนุใหผูเรียนและบุคลากรไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพของตนทุกมิติ (BSG) 

๙๔.๐๐    
 

๑๒.๑๐ สถานศกึษามกีารบริหารและดําเนนิงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธ ิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) 

๙๐.๐๐    
 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๒ 

 
๙๐.๕๗ 

    
 

 



 

หนา ๔๕ 
 

การพัฒนาในดานสถานศกึษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องคกรอยางเปนระบบและครบวงจร  ผูบริหาร ครูและผูที่เกีย่วของในการจัดการศึกษา ไดรวมกันกําหนด
วิธีการพัฒนาไวในพนัธกจิเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหสถานศึกษามกีารจัดองคกร 
โครงสราง ระบบการบริหารงานและพฒันาองคกรอยางเปนระบบและครบวงจร  ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  

ในการพัฒนาสถานศกึษามกีารจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพฒันาองคกร
อยางเปนระบบและครบวงจร  โดยมีการจดัองคกร โครงสรางและระบบการบริหารทีม่ีความคลองตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ  โรงเรียนมีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารที่เปน
ลายลักษณอักษร  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมและทันตอการใชงาน  โรงเรียน 
มีการจัดขอมลูสารสนเทศทีค่รอบคลุมองคประกอบพื้นฐานของการจดัการศึกษา  อยางเปนระบบ  ถูกตอง
และเปนปจจบัุนทนัตอการใชงาน  มีระบบประกันคณุภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  โรงเรียนมี
ระบบกลไกมกีารตรวจติดตามคุณภาพโรงเรียนตามกฎกระทรวง มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนือ่ง  
ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพงึพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาผูเรียน โดยผานโครงการบริหาร
สํานักงาน  โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา  โครงการประกันคณุภาพการศึกษา  โครงการบริหาร
สํานักงานธุรการ การเงนิ  โครงการจัดทาํวารสารของโรงเรียน  โครงการสารสนเทศ   โครงการขาวสารถึง
ผูปกครอง  โครงการสงเสริมงานวิจยั 
  จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดาน สถานศกึษามกีารจัดองคกร โครงสราง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบและครบวงจร พบวา    ผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถปุระสงคของ
โครงการและกจิกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐานที ่ ๑๒  และทุกฝายที่เกีย่วของพงึพอใจในผลการดําเนนิงาน  
การดําเนนิงานบรรลมุาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๐.๕๗ 
คุณภาพระดบั  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หนา ๔๖ 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑๓.๑ มีการกระจายอํานาจการบรหิารและการจดั

การศึกษา 
๙๕.๐๐     

๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยทุธและใชหลักการ 
มีสวนรวม 

๙๔.๗๐     

๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนา
สถานศกึษา 

๙๑.๒๕     

๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ๙๓.๓๐     

๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถวงดุล ๙๑.๖๗     

๑๓.๖ เปนสถานศึกษาที่บริหารจดัการโดยคณะ
ภราดารวมกับกลุมฆราวาส(BSG) ๙๖.๖๗    

 

๑๓.๗ นําหลักธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิตของ
นักบุญหลุยส มารี มาเปนแนวทางหลกัในการ
ประยุกตใชในการบริหารจัดการ (BSG) 

๙๕.๐๐    
 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๓ 

 
๙๓.๘๖ 

    
 

 
โรงเรียนตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาดานการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษา

เปนฐาน โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวในพันธกิจ
เปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางให สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  
  ในการพัฒนาสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  โดยมีการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  โรงเรียนจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  จัดใหบุคลากร   
มีสวนรวมในการกําหนด  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายของโรงเรียน    แตงตั้งใหครูผูสอนดํารงตําแหนง
หัวหนาฝาย หัวหนางาน หัวหนาระดับและมอบหมายงานตามสายงานซึ่งมีการบริหารจัดการและดําเนินงาน
ตามแผนภูมิโครงสรางของฝาย ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจตามตําแหนงหนาที่อยางเหมาะสมมีเอกภาพตาม
เปาหมายปรัชญาและนโยบายที่ชัดเจน มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวมบุคลากรมีสวนรวม



 

หนา ๔๗ 
 

ในการวางแผน และนําแผนไปปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวม
พัฒนาสถานศึกษาซึ่งประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยภาคเรียนละ ๒  คร้ังและนําผลการประชุมไปปฏิบัติ  
มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  โรงเรียน มีแผนปฏิบัติงานที่กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน  มีการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปรงใส  มีการจัดทํารายงานประจําป  มีการ
ประเมินตนเองที่สอดคลองกับแผนพัฒนาของโรงเรียนและมีการรายงานตอตนสังกัดและเผยแพร             
ตอสาธารณะ  โดยผานโครงการตรวจสอบบัญชี     โครงการประชุมบุคลากร      และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  จากการดําเนินงานของโรงเรียนในดานสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน  พบวา    ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามมาตรฐานที่ ๑๓  และทุกฝายที่เกี่ยวของพึงพอใจในผลการดําเนินงาน  การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  
เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๓.๘๖   คุณภาพระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

หนา ๔๘ 
 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑๔.๑ มีหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น ๘๕.๐๐     
๑๔.๒ มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัด

ประสบการณเรียนรูที่ตอบสนองความสนใจ
และเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

๙๐.๐๐    
 

๑๔.๓ มีการสงเสริมและพัฒนานวตักรรมการจัด
ประสบการณการเรียนรูและสื่ออุปกรณ 
การเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

๙๕.๐๐    
 

๑๔.๔ มีการจัดกิจกรรมการเรียนโดยบูรณาการ 
ผานการเลนและเด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง 

๙๕.๐๐    
 

๑๔.๕ มีการบนัทึก การรายงานผลและการสงตอ
ขอมูลของเด็กอยางเปนระบบ ๙๗.๕๐    

 

๑๔.๖ มีการนเิทศและนําผลไปใชปรับปรุงการจัด
กิจกรรม/ประสบการณอยางสม่ําเสมอ ๙๓.๓๓    

 

๑๔.๗ มีการนาํแหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถิน่
มาใชในการจดัประสบการณ ๙๐.๐๐    

 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๔ 

 
๙๒.๒๖ 

    
 

 
สถานศึ กษามี กา รจั ดหลั กสู ต รและกระบวนการ เ รี ยนรู ที่ เ น นผู เ รี ยน เป นสํ าคัญ                

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีความตระหนักในการพัฒนา  โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษา ไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวในพันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ 
และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางให พัฒนา  
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  

 
 



 

หนา ๔๙ 
 

การพัฒนาสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  มีการสํารวจความคาดหวังในการจัดประสบการณ  โรงเรียนได
จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนวางแผนงานการพัฒนาหลักสูตรและจัดสงครูเขารับการอบรมการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาซึ่งทางโรงเรียนดําเนินงานอยางมีข้ันตอนที่ถูกตองเหมาะสมกับเด็กและทองถิ่นอยางเปนระบบมี
การนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ  มีการสงเสริมใหครู
จัดทําแผนการจัดประสบการณเรียนรูที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  มีการเรียนการ
สอนแบบโครงงานสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณเรียนรูที่ตอบสนองความสนใจเหมาะสมกับ
วัยของเด็ก  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา  มีการนิเทศการจัดการสอนแบบ
โครงงานของครูผูสอน  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูและส่ืออุปกรณ
การเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู  โรงเรียนสงเสริมใหครูผูสอนทุกคนจัดทํางานวิจัยซึ่งมีการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดประสบการณการเรียนรู  ทุกหองเรียนมีมุมส่ือของเลนตาง ๆ ที่เปนสื่อธรรมชาติ  ที่เอื้อตอการเรียนรูตาม
วัยของเด็ก  จัดใหมีคอมพิวเตอรและเครื่องดนตรีที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน  พรอมทั้งจัดใหมีโรง
ภาพยนตรใหนักเรียนไดเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูตามวัยของ
เด็ก    มีการจัดกิจกรรมการเรียนโดยบูรณาการผานการเลนและเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง         
โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายโดยครูผูสอนยึดหลักการจัดกิจกรรม  ๖  กิจกรรม
หลักพรอมทั้งจัดทําแผนการจัดประสบการณที่บูรณาการกิจกรรมโดยจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูผานการ
เลนพรอมทั้งจัดใหเด็กไดทํากิจกรรมเสรีและบันทึกการทํากิจกรรม  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากแหลง
การเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  มีการบันทึก  การรายงานผลและการสงตอขอมูลของเด็กอยาง
เปนระบบ   โดยครูผูสอนจัดทําบันทึกผลการจัดประสบการณหลังจากการจัดกิจกรรมและจัดใหมีการ
ประเมินนักเรียนระหวางเรียนพรอมทั้งบันทึกผลการประเมินเปนรายบุคคลในเลมรายงานผลพัฒนาการของ
นักเรียน  มีการจัดทําแฟมพัฒนางานของนักเรียนและสมุดรายงานผลพัฒนาการของนักเรียนทุกคน  พรอม
ทั้งจัดสงตอใหแกครูประจําชั้นคนใหมในปการศึกษาตอไป  มีการนิเทศและนําผลไปใชปรับปรุงการจัด
กิจกรรม  ประสบการณอยางสม่ําเสมอ    โดยกําหนดใหครูผูสอนทุกคนรับการนิเทศ ๓  คร้ังใน ๑  ภาคเรียน            
มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดประสบการณ  โดยผานโครงการจัดซื้อวัสดุ
ส้ินเปลือง  โครงการหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการการเรียนรูแบบโครงงาน   โครงการจัดทําสื่อและซื้อส่ือ
การเรียน  โครงการนิเทศการสอนของครูระดับปฐมวัย   โครงการสารสนเทศระดับปฐมวัย  โครงการสงเสริม
การใชแหลงการเรียนรู  โครงการรายงานผลพัฒนาการนักเรียน 

จากการดําเนินงานของโรงเรียนในดานสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  พบวา    ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามมาตรฐานที่ ๑๔  และทุกฝายที่เกี่ยวของพึงพอใจในผลการดําเนินงาน  การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  
เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๒.๒๖   คุณภาพระดับ  ดีมาก 



 

หนา ๕๐ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือผูเรียน

ที่เขมแข็งและทั่วถงึ ๙๐.๐๐    
 

๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรม กระตุนพฒันาการทางสมอง 
ตอบสนองความสนใจและสงเสริมความคดิ
สรางสรรคของเด็ก  

๙๐.๐๐    
 

๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม ๙๕.๐๐     

๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว ๙๐.๐๐    

 

๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค
วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิญญาไทย ๙๕.๐๐    

 

๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย ๙๐.๐๐    

 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๕ 

 
๙๑.๖๗     

 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองตระหนักถึงการพัฒนาดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน
อยางหลากหลาย โดยผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวในพันธกิจ
เปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางให พัฒนา สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยางหลากหลาย ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายโดยมีการจัดและพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง  เปนรายบุคคล  มีการติดตามและพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ
ตามวัยอยางทั่วถึงและเปนระบบ    มีการจัดกิจกรรม กระตุนพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ
และสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก  ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อกระตุน
พัฒนาการทางสมองของเด็กตามวัย  ตอบสนองตามความสนใจของเด็ก    และสงเสริมความคิดริเร่ิม
สรางสรรคของเด็ก  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี   
และการเคลื่อนไหว  มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย           



 

หนา ๕๑ 
 

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  โดยผานโครงการการเรียนรูแบบโครงงาน  โครงการหนู
นอยอัจฉริยะ  โครงการเด็กดีมีคุณธรรม  โครงการรุงอรณ   โครงการวันสําคัญ  โครงการรายงานผลการ
พัฒนานักเรียน  โครงการขาวสารถึงผูปกครอง 

จากการดําเนินงานของโรงเรียนในดานสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน
อยางหลากหลาย พบวา    ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
มาตรฐานที่ ๑๕   และทุกฝายที่เกี่ยวของพึงพอใจในผลการดําเนินงาน  การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  
เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๑.๖๗   คุณภาพระดับ  ดีมาก 
 
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบรกิารทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๑๖.๑ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม ๙๕.๐๐    

 

๑๖.๒ มีการสงเสริมสุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภัยของผูเรียน ๙๐.๐๐    

 

๑๖.๓ มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

๙๐.๐๐    
 

๑๖.๔ มีหองเรยีน หองปฏิบัติการ หองสมุด พืน้เด็ก
เลนและสิ่งอาํนวยความสะดวกพอเพียงและ
อยูในสภาพทีส่ามารถใชการไดดี 

๙๐.๐๐    
 

๑๖.๕ มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศกึษา ๙๕.๐๐    

 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๖ 

 
๙๒.๐๐     

 
 
 
 



 

หนา ๕๒ 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเห็นความสําคัญและมีความตระหนักในการพัฒนา สถานศึกษาดาน
การจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ โดยผูบริหาร ครู
และผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวในพันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนา
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อเสริมสรางให พัฒนาสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  ตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  
  ในการพัฒนา สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ โดยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มีอาคารสถานที่เหมาะสม  มีแผนงาน   
มีผูรับผิดชอบ  มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมกับการใชงาน  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน  โดยมีการดูแลและสงเสริมกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแกเด็กอยางสม่ําเสมอ            
มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
ขณะเดียวกัน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นเด็กเลนและสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูใน
สภาพที่สามารถใชการไดดี  และมีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา  มีการสํารวจแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกสถานที่  และพาเด็กไปเรียนรูตามแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่  โดยผาน
โครงการหองสมุด  โครงการจัดสวนหนาอาคารเดอ  มงฟอรต  โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน  โครงการ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  โครงการประดับตกแตงอาคารสถานที่ตามเทศกาล  โครงการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่และอุปกรณ   โครงการสงเสริมการใชแหลงการเรียนรู     โครงการการเรียนรูแบบ
โครงงาน    โครงการปองกันโรค  และกิจกรรม  Computer   Kids   

จากการดําเนินงานของโรงเรียนในดานสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ พบวา    ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ      
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๑๖ และทุกฝายที่เกี่ยวของพึงพอใจในผลการดําเนินงาน                 
การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๒.๐๐   
คุณภาพระดับ  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๕๓ 
 

จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนาและขอเสนอแนะมาตรฐานดานการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา 
 
จุดเดน 

๑. ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมในการบริหารงาน  และพัฒนาอาคารสถานที ่
๒. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรไดปฏิบัติงานรวมกนัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๓. ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียน 
๔. ผูบริหารเคารพในสทิธิสวนบุคคล  ใหเกียรติแกบุคลากรทุกระดับ 
๕. ผูบริหารใหการสงเสริมและรวมมือในการปฏิบัติงาน  กจิกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
๖. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองโดยนํามาจัดทาํเปนงานวจิัย 
๗. มีการจัดกิจกรรมใหเด็กไดพฒันาการทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญาและจิตใจ 
๘. ผูบริหารมีการกระจายอาํนาจในการบรหิารโรงเรียน  โดยมีการแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร

สถานศกึษา  และแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ  พรอมทั้งยึดหลกัธรรม 
ของพระคริสต 

๙. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทีส่งเสริมพฒันานักเรียนโดยใหครูและผูปกครองมีสวนรวมในการให
ขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลและสงตอขอมูลนักเรียนไดอยางตอเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนยังไมมีการสํารวจความตองการในการพัฒนาบคุลากร 
๒. บุคลากรยังไมไดรับการอบรมตรงตามสายงานที่สอนใหครบชั่วโมงตามที่คุรุสภากําหนด 
๓. การนาํผลการนิเทศการสอนของครูผูสอนไปปรับปรุงการสอนควรมีความตอเนื่อง 
๔. ควรเพิ่มการจดักิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูของทองถิน่ตามสถานที่ตาง ๆ 
๕. ครูจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยนอยไป 
๖. ครูควรจัดใหการบริการเกี่ยวกับสารสนเทศที่เอื้อตอการเรยีนรูนอยไป 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรจดัทําแผนสาํรวจความตองการในการพฒันาบุคลากร 
๒. โรงเรียนควรจดัใหครูไดรับการอบรมตรงตามสายงานทีส่อนใหครบชั่วโมงตามที่คุรุสภากําหนด 
๓. ควรมีคณะกรรมการการนิเทศจากภายนอกและนําผลการนิเทศไปปรับปรุงการจัดประสบการณ

แกเด็กปฐมวยั 
๔. ครูควรจัดกิจกรรมใหกับเด็กในเรื่องประชาธิปไตยอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
๕. ครูควรจัดใหการบริการเกี่ยวกับสารสนเทศที่เอื้อตอการเรยีนรูใหมากยิ่งขึ้น 
 



 

หนา ๕๔ 
 

๔) มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิน่ 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑๗.๑ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอมูลกับแหลง

เรียนรูและภูมปิญญาในทองถิน่ ๙๔.๓๓     

๑๗.๒ สนับสนนุใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาใน
ทองถิน่และชมุชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตรระดับสถานศกึษา 

๙๑.๒๕     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๗ 

 
๙๒.๗๙ 

    
 

การพัฒนาสถานศึกษาในการสนับสนุน การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิน่             
ผูบริหาร ครูและผูที่เกีย่วของในการจัดการศึกษา ไดรวมกันกําหนดแนวทางและวธิกีารพัฒนาไวในพนัธกิจ
เปาหมายของแผนพัฒนาสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางให พัฒนา สถานศึกษามีการสนบัสนนุและใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาในทองถิน่  ตามที่โรงเรียนไดกาํหนดไว  

ในการพัฒนาสถานศึกษามีการสนับสนุน  ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น  โดยมีการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น   โดยเชิญพระสงฆ พยาบาล  
ตํารวจ  อัยการ  พนักงานบริษัทและนักธุรกิจ  มาใหความรูกับเด็ก  มีการพาเด็กไปเรียนรูยังแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน เชน เด็กอนุบาล ๒  ไปทัศนศึกษา  ณ  สวนนุงนุช  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี             
เด็กอนุบาล ๓    ไปทัศนศึกษา  ณ  ศูนยอนุรักษพันธเตาทะเล  และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ  ฯ   มีการ
สนับสนุนใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาในทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา  มีการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูภูมิปญญาไทยและทองถิ่นสอดแทรกในสาระของ
การจัดทําหลักสูตรปฐมวัย  เชน  บุคคลสําคัญในจังหวัดระยอง  และผลไมประจําจังหวัดระยอง  โดยผาน
โครงการการเรียนรูจากโครงงานสงเสริมการใชแหลงการเรียนรู  โครงการหลักสูตรสถานศึกษา   

จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานสถานศึกษามกีารสนับสนนุและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ในทองถิน่ พบวา    ผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐาน
ที ่๑๗   และทกุฝายที่เกี่ยวของพงึพอใจในผลการดาํเนนิงาน  การดาํเนนิงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตาม
แผน  ผลการประเมนิมีระดบัคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๒.๗๙   คุณภาพระดับ  ดีมาก 



 

หนา ๕๕ 
 

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศกึษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวชิาการ 
และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถกีารเรยีนรูในชมุชน 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑๘.๑ เปนแหลงวทิยาการในการแสวงหาความรูและ

บริการชุมชน ๘๗.๕๐     

๑๘.๒ มีการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน ๙๑.๖๖     
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๗ 
 

๘๙.๕๘    
 

 

 
ในการพัฒนาสถานศกึษาดานการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทาง

วิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชนเพือ่พัฒนาวถิีการเรียนรูในชุมชน    ผูบริหาร ครูและผูทีเ่กี่ยวของใน
การจัดการศึกษามีความตระหนักถงึความสําคัญในการพัฒนามาตรฐานดงักลาว โดยไดรวมกนักาํหนด
วิธีการพัฒนาไวในพนัธกจิเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางให พัฒนา สถานศกึษามกีารรวมมือ
กันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาวิถกีาร
เรียนรูในชุมชน  ตามที่โรงเรยีนไดกําหนดไว  

สถานศกึษามกีารรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกร
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาวิถกีารเรียนรูในชุมชน โดยเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรู           
และบริการชุมชน  มีกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็น
ความสาํคัญในการจัดการศกึษารวมกนั  โรงเรียนเปนศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ      
ในชุมชนกลุมโรงเรียนเนนิพระ  และโรงเรยีนมกีารสรางเครือขายความสัมพนัธกับสมาคมผูปกครองและครู  
มีการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน   โดยผานโครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน  โครงการขาวสาร             
ถึงผูปกครอง  โครงการศาสนกิจ    และกจิกรรมโบวล่ิงการกุศล   

จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานสถานศึกษามกีารรวมมือกันระหวางบาน องคกรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาวิถกีารเรียนรูในชุมชน พบวา ผลการ
ดําเนนิงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกจิกรรมพฒันาผูเรียนตามมาตรฐานที ่ ๑๘  และทุกฝาย            
ที่เกีย่วของพงึพอใจในผลการดําเนนิงาน  การดําเนนิงานบรรลมุาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิ
มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๘๙.๕๘   คุณภาพระดบั  ดีมาก 
 



 

หนา ๕๖ 
 

จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนาและขอเสนอแนะมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 
จุดเดน 

๑.  โรงเรียนไดเชญิวิทยากรชุมชนมาใหความรูกับเด็กอยางตอเนื่อง  และครูผูสอนไดพาเด็ก 
  ไปทัศนศึกษาจากแหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

๒.  โรงเรียนเปนศูนยกลางในการประสานงานกับโรงเรียนอื่น ๆ 
๓.  โรงเรียนมีการรวมกิจกรรมกับองคกรชุมชน  และเปดโอกาสใหองคกรและชุมชนมสีวนรวมใน 
        กิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวัย     
ยังมนีอย 

๒. ครูมีโอกาสไปใหความรูแกองคกรและชุมชนตาง ๆ ในจํานวนทีน่อย 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษาปฐมวัย 
๒. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถไปใหบริการองคกรและชุมชนตาง ๆ

บางตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๕๗ 
 

๓.๒.ผลการพฒันาคณุภาพการศึกษา : ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

๑) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
 

 

มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคานิยมที่พงึประสงค 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑.๑. ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ๙๐.๐๐     
๑.๒. มีความซื่อสัตยสุจริต ๘๘.๗๕     
๑.๓. มีความกตัญกูตเวที ๙๙.๖๖     
๑.๔ มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผ่ือแผและเสียสละ

เพื่อสวนรวม 
๙๗.๕๐     

๑.๕ ประหยัดรูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตนและสวนรวม
อยางคุมคา 

๘๘.๓๓     

๑.๖ ภูมิใจใจความเปนไทย ๙๒.๕๐     
๑.๗ รูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนาวามี

สวนสรางความเปนเอกลักษณของตน (BSG) 
๙๒.๕๐     

๑.๘ เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยูใน
สังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรมและมีภราดรภาพ 
(BSG) 

๙๒.๕๐     

๑.๙ ออนนอม ถอมตน ปฏิบัตตินเปนผูรับใชที่ดีของ
เพื่อนรวมสังคมและไมละเลยที่จะกระทําความดีที่
ทําได(BSG) 

๙๐.๐๐     

๑.๑๐ สามารถเลือก ตัดสินใจ มีคานิยมและคติประจําใจ
ที่ดี ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ีตอผูออนวัย(BSG) 

๙๕.๐๐     

๑.๑๑ มีจรรยามารยาทเปนสุภาพชนและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม 

๘๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑ 

 
๙๑.๙๘ 

    
 

 
 



 

หนา ๕๘ 
 

การพัฒนาผูเรียนเพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม  ที่พึงประสงค ผูบริหาร ครูและผูที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนโดยไดกําหนดวิธีการพัฒนาไวใน
พันธกิจเปาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําป           
พ.ศ.๒๕๕๓    รวมไปถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม      
ที่พึงประสงคตามที่โรงเรียนไดกําหนดไว  
  ในการพัฒนาผูเรียนเพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในดานความมีวินัย 
ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ โรงเรียนไดจัดใหมีกิจกรรม
การอบรมหลังการเคารพธงชาติ  กิจกรรมโฮมรูม  และจัดใหมีโครงการรวมใจพิทักษความสะอาด  โครงการ 
ACR พอเพียง  โครงการงามอยาง ACR โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมคายผูนํา 
กิจกรรมคายสารวัตรนอย โครงการ ACR กตัญู  กิจกรรมมิสซาศุกรตนเดือน กิจกรรมเพื่อนนักบุญ          
มงฟอรต กิจกรรมคายผูนําพระคริสต  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ป.๖ , ม.๓ ดานความซื่อสัตยสุจริต 
โรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียนเปนคนที่มีความซื่อสัตยผานโครงการประพฤติดี         มีน้ําใจ โครงการ
ธนาคารความดี   ดานความกตัญูกตเวที  นักเรียนไดฝกปฏิบัติและแสดงออกดานความกตัญูกตเวที
ผานโครงการ ACR กตัญู กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันไหวครู   ดานความ    มีเมตตากรุณา 
เอื้อเฟอเผื่อแผและการเสียสละเพื่อสวนรวมและการประหยัด รูจักใชส่ิงของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 
นักเรียนไดรวมในการแสดงออกและปฏิบัติผานโครงการประพฤติดีมีน้ําใจ โครงการปนน้ําใจแดผูยากไร   
โครงการรวมใจรักษพิทักษความสะอาดและกิจกรรมชมรมตาง ๆ  โครงการเรารัก ACR นอกจากนั้นแลว
โรงเรียนไดจัดใหมีโครงการสืบสานภูมิปญญาไทย โครงการอนุรักษธรรมชาติ โครงการทดแทนพลังงานรวม
สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น  กิจกรรมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นและโครงการแขงขันทางดาน
วิชาการภายนอก เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความภูมใจในความเปนไทยและการเห็นคุณคาของภูมิปญญา
ไทย  ในขณะเดียวกันโรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและเอกลักษณของการเปนนักเรียนในเครือ
มูลนิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย(BSG) ในดานการรูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนา  
การรูจักเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตในสังคมโดยสันติ ยุติธรรม รูจักออนนอมถอมตน 
ปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดีของเพื่อรวมสังคม การมีคานิยมและคติประจําใจที่ดี  เปนแบบอยางที่ดีตอผูออนวัย
และการมีจรรยามารยาทเปนสุภาพชนและเปนที่ยอมรับของสังคม  ผานทางกิจกรรมวันศุกรตนเดือน 
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ป.๖ , ม.๓  กิจกรรมสานสัมพันธ ACR  โครงการ ACR ปลอดภัย โครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการประดับเข็มวิทยฐานะของนักเรียนชั้น ม.๔ และโครงการปน
น้ําใจแดผูยากไร  
  ผลการดําเนินงานดานคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมที่พงึประสงค พบวาการพฒันาผูเรียน
ตามมาตรฐานที่ ๑ และทกุฝาย     ทีเ่กีย่วของพงึพอใจในผลการดาํเนนิงาน  การดาํเนนิงานบรรลมุาตรฐาน /  
เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิมีระดบัคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๑.๘๙  คุณภาพระดับ  ดีมาก 



 

หนา ๕๙ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจติสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 
 

ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๒.๑. รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกดิจากการเปลีย่นแปลง
ส่ิงแวดลอม 

๘๓.๓๓     

๒.๒ เขารวมหรือมสีวนรวมกิจกรรม/โครงการ
อนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม 

๘๐.๐๐     

๒.๓. ตระหนักถึงคณุคาของตนและมีสวนรับผิดชอบ
ในสภาพการณตาง ๆ ของชุมชน สังคม ตาม
บริบทที่เหมาะสม (BSG) 

๘๗.๕๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๒ 

 
๘๓.๖๐ 

   
 

 

  เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของตนและมีสวนรับผิดชอบในสภาพการณ
ตาง ๆ ของชุมชน สังคม ตามบริบทที่เหมาะสม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอม
และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยรวมกันกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนาจิตสํานึกในการอนุรักษ      
และพัฒนาสิ่งแวดลอมของผูเรียน  ไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓   
  การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โรงเรียนได
จัดทําโครงการอนุรักษธรรมชาติ  โครงการทดแทนพลังงานรวมสืบสานภูมปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริม     
และมุงเนนใหนักเรียนเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมและมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้น
แลวนักเรียนยังไดมีสวนในการเขารวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยการจัดทํา
โครงการอนุรักษธรรมชาติ  โครงการวันสําคัญ โครงการรวมใจรักษพิทักษความสะอาด  ในดานการสงเสริม
ใหนักเรียนมีความตระหนักถึงคุณคาของตนและมีสวนรับผิดชอบในสภาพการณตาง ๆ ของชุมชน สังคม 
ตามบริบทที่เหมาะสม โรงเรียนจัดใหมีโครงการพัฒนาผูเรียนดานวิทยาศาสตร  โครงการ ACR Idol ๒๐๑๐  
โครงการเวทีคนเกง โครงการ Creative Art  และโครงการ ACR วิชาการ  ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมา
ขางตน นักเรียนสามารถรูและเขาใจความสามารถของตนตามศักยภาพ รวมถึงการรูหนาที่ของตนที่มี       
ตอชุมชนและมีสวนชวยสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาของสถานศึกษาและชุมชนอยางตอเนื่อง 
  จากผลการดําเนินงานของโรงเรียนในดานการพัฒนาผู เ รียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ          
และพัฒนาสิ่งแวดลอม พบวา    ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามมาตรฐานที่ ๒ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายพึงพอใจในผลการดําเนินงาน  การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  
เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๘๓.๖๐  คุณภาพระดับดี 



 

หนา ๖๐ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจรติ 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๓.๑ มีทักษะในการจัดการและทาํงานใหสําเร็จ ๘๗.๕๐     
๓.๒ เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบใน

การทาํงาน 
๙๐.๐๐     

๓.๓ ทํางานอยางมคีวามสุข พัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

๙๒.๕๐     

๓.๔ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๘๙.๒๙     
๓.๕ มีความรูสึกทีดี่ตออาชีพสุจริต ๙๕.๐๐     
๓.๖ สามารถสรางบรรยากาศของความเปนหนึง่

เดียวในการทาํงานรวมกับผูอ่ืนบนพื้นฐาน
ความเสยีสละ เพื่อประโยชนสวนรวม(BSG) 

๙๐.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๓ 

 
๙๐.๗๒ 

    
 

  
การสงเสริมเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได    

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โรงเรียนไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๓          
และหลักสูตรของสถานศึกษา  รวมไปถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมุงพัฒนานักเรียนในดานการมีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ
และดานความขยันอดทนและความละเอียดรอบคอบในการทํางาน การทํางานอยางมีความสุข สามารถ
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริต และสามารถสรางบรรยากาศของความเปนหนึ่งเดียวในการทํางานรวมกับผูอ่ืนบนพื้นฐานความ
เสียสละ เพื่อประโยชนสวนรวม(BSG) โดยโรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนผานโครงการตลาดนัดคณิตศาสตร  
โครงการ Math Project โครงการ ACR Robot กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  โครงการ 
Science Show  โครงการ ACR Bazaar  โครงการทดแทนพลังงานรวมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โครงการ
คายอนุรักษธรรมชาติและโครงการสัปดาหวิทยาศาสตร  จากการดําเนินกิจกรรมและโครงการดังกลาว
นักเรียนสามารถกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางาน  รวมไปถึงสามารถอธิบายขั้นตอนในการ
ทํางานและผลที่เกิดขึ้น   



 

หนา ๖๑ 
 

  การดําเนินงานในมาตรฐานที่ ๓ ดานผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต พบวาผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ 
๙๐.๗๒   คุณภาพระดับดีมาก ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย    
พึงพอใจในผลการดําเนินงาน  การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน 
 
 
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสงัเคราะห มวีจิารณญาณมคีวามคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวสิัยทศัน 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๔.๑ สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคดิ 

รวบยอด คิดอยางเปนระบบและมีการคิดแบบ 
องครวม 

๘๐.๐๐     

๔.๒ สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนว
ทางการตัดสินใจได 

๘๐.๐๐     

๔.๓ ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและ
แกปญหาไดอยางมีสติ 

๘๕.๐๐     

๔.๔ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มองโลกในแงดีและมี
จินตนาการ 

๙๐.๐๐     

๔.๕ สามารถวิเคราะห คิดสังเคราะหไดอยางเปนระบบ 
ครบถวน (BSG) 

๘๐.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๔ 

 
๘๓.๐๐ 

   
 

 

 
  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีความตระหนักและมุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในดาน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง           
และมีวิสัยทัศน  โดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๓  หลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 
 



 

หนา ๖๒ 
 

  การพัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะและความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิด
รวบยอดและมีการคิดแบบองครวม นกัเรียนไดฝกปฏิบัติผานโครงการคณิตศาสตรสรางสรรค  โครงการดัน
ดาราคณิตศาสตร กิจกรรมการเตรียมความพรอมผูเรียนของกลุมสาระคณิตศาสตรเพื่อแขงขันภายนอก 
กิจกรรมการแขงขันคณิตศาสตรภายในโรงเรียน กจิกรรมหนนูอยนักทดลองวทิยาศาสตร กิจกรรม             
รักษกลวยไม กิจกรรม ACR Robot กิจกรรมบอกขาวเลาเรื่อง และกิจกรรมการแขงขันทักษะทางดาน
วิชาการกลุมสาระสังคมศึกษา  ดานความสามารถในการคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางในการ
ตัดสินใจ โรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนผานกิจกรรมหนูนอยนักทดลองวิทยาศาสตร  โครงการดันดารา
คณิตศาสตร  กิจกรรม ACR Robot กิจกรรมติวเขมเติมเต็มความรู นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถ
ในการประเมนิและเลือกแนวทางการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยางมีสติ โดยรวมกนัจัดกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร กิจกรรมภาษาไทยภาษาถิ่น กจิกรรมชิงภาษาพาสนุก ผลของการจัดกิจกรรม
ดังกลาวทาํใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการกลุม สามารถคิดและแกปญหาได มกีารคนควาหาขอมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจ  ดานการคิดริเร่ิมสรางสรรค  มองโลกในแงดีและมีจินตนาการและความสามารถใน
การวิเคราะห สังเคราะหไดอยางเปนระบบครบถวน (BSG) โรงเรยีนไดมุงพัฒนาทักษะของผูเรียนผานการ
จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน โครงการอนุรักษธรรมชาติ กิจกรรมบอกขาวเลาเรื่องและกิจกรรมติวเขม
เติมเต็มความรู โครงการเวทีคนเกง  จากการจัดกิจกรรมและโครงการดังกลาวพบวานักเรียนไดแสดงออกถึง
ทักษะในดานการคิดวิเคราะห มกีารวางแผนการทํางานไดอยางเปนระบบและบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  จากการดําเนนิงานของโรงเรียนในดานความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห           
มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน พบวาผลการดาํเนนิงานบรรลวุัตถุประสงค
ของโครงการและกจิกรรมพฒันาผูเรียน ผูเกีย่วทกุฝายของพงึพอใจในผลการดาํเนนิงาน      การดําเนนิงาน
บรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิมรีะดับคุณภาพเฉลีย่รอยละ  ๘๓.๐๐ คุณภาพระดบัดี 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หนา ๖๓ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตร 
 

ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๕.๑ มีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ ๗๖.๐๐     
๕.๒ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ ๖๓.๐๐     
๕.๓ สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอ

ดวยวิธีตาง ๆ 
๙๔.๐๐     

๕.๔ สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

๙๓.๐๐     

๕.๕ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการเรียน ๘๗.๐๐     

๕.๖ บูรณาการทัง้ศาสตรและศิลปทุกแขนงไดเหมาะสมกบั
วัยและความสามารถ (BSG) 

๘๘.๐๐     

๕.๗ สามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะ
ของตน (BSG) 

๘๐.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๕ 

 
๘๓.๐๐ 

   
 

 

 

 
  การพัฒนาทักษะของผูเรียนดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยองตระหนักถึงความสําคัญและมุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร    
โดยผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาไว
ในแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๓  หลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อใหความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรของ
ผูเรียนเปนไปตามเปาหมาย 
  โรงเรียนมีเปาหมายและมีความมุงหวังที่จะพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนให
ไดตามเกณฑ และผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ ในกลุมสาระการเรียนรู  ๘ กลุมสาระ   
โดยจัดทําโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  โครงการสอนเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ 
โครงการคลินิกคณิตศาสตร โครงการพัฒนาผูเรียนดานวิทยาศาสตร โครงการ ACR Idol โครงการเวทีคนเกง 
โครงการปนดินใหเปนดาว โครงการ ACR วิชาการ   นอกจากนั้นแลวในดานความสามารถในการสื่อ
ความคิดผานการพูด การเขียน หรือการนําเสนอดวยวิธีการตาง ๆ ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียน  ผูเรียนไดรับการพัฒนาผานทางการจัดกิจกรรมและโครงการคณิตศาสตรสรางสรรค โครงการพัฒนา



 

หนา ๖๔ 
 

ผูเรียนดานวิทยาศาสตร โครงการเวทีคนเกง โครงการ ACR Idol  โครงการปนดินใหเปนดาว  โครงการ        
“ B” Quiz   โครงการยอดคนเกง  โครงการ ACR Cambridge ESOL Examination ๒๐๑๐                
โครงการ ACR คนเกง และโครงการพัฒนาผูเรียนดานวิทยาศาสตร  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะ
ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล (BSG) โรงเรียนไดจัดทํากิจกรรมและโครงการสืบสาน         
ภูมิปญญา โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โครงการปนดินใหเปนดาว  
โครงการ ACR Idol  โครงการยอดคนเกง โครงการชวนนองออกกําลังกาย และโครงการดันดารา
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ ในดานความสามารถในการบูรณาการทั้งศาสตรและศิลปทุก
แขนงไดเหมาะสมกับวัยและความสามารถและความสามารถในการพัฒนาและสรางองคความรู            
ตามบริบทเฉพาะของตน    
  ผลการดําเนินงานของการพฒันาผูเรียนดานความรูและทักษะที่จาํเปนตามหลักสูตร พบวา    
โรงเรียนมีผลการดาํเนนิงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ผูเกีย่วทุกฝายของพงึพอใจในผลการดําเนนิงาน           
การดําเนนิงานบรรลมุาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๘๓.๐๐
คุณภาพระดบัดี 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๖.๑ มีนิสัยในการรักการอาน การเขียนและการฟง รูจักตั้ง

คําถามเพื่อหาเหตุผล 
๙๑.๖๗     

๖.๒ สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว ใช
หองสมุด แหลงความรูและสื่อตาง ๆ ไดทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

๙๕.๐๐     

๖.๓ มีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอื่นได สนุก
กับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 

๘๗.๕๐     

๖.๔ ใฝรู แสวงหาสาระความเชือ่ คานิยม วิถชีีวติของคนใน
ทองถิ่นและนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
ประจําวัน (BSG) 

๘๗.๕๐     

๖.๕ มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยาง
ฉันทมิตร (BSG 

๘๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๖ 

 
๘๙.๓๓ 

   
 

 



 

หนา ๖๕ 
 

  การพัฒนาผูเรียนในดานทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง เปนสิ่งที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญ โดยผูบริหาร ครู
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดกําหนดแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาผูเรียนไวในแผนพัฒนาโรงเรียน       
พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ และแผนการจัดการเรียนการสอนในทุก
ระดับชั้น โดยมีความมุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีนิสัยในการรักการอานและการแสวงหาความรู
อยางตอเนื่อง 
  การสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะในการแสวงหาความรู การมีนิสัยในการรักการอาน 
การเขียนและการฟง รูจักตัง้คําถามเพื่อหาเหตุผล โรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนโดยการจัดทําโครงการหองสมุด 
โดยการจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมดานการอานคือ กิจกรรมหนนูอยนักอาน กิจกรรมบรรณารักษอาสา กจิกรรม
สุภาษิตนารู และกิจกรรมยอดนักอาน ในดานความสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว              
ใชหองสมุด แหลงความรูและส่ือตาง ๆ ไดทั้งในและนอกสถานศึกษาของผูเรียน โรงเรียนมีการสงเสริมโดย
จัดใหมีโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิน่  โครงการยอดคนเกง  กิจกรรมหองสมุด         
และโครงการ GREAT READER โครงการ ACR Mini English Library 2010  โครงการสงทักษะเสริมการใช
คอมพิวเตอร  ดานการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได สนกุกับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 
นักเรียนไดรับการพัฒนาและสงเสริมผานทางการจัดโครงการ/กิจกรรมบอกขาวเลาเรื่อง กิจกรรมชวยคิด  
ชวยทํา กจิกรรมอาหารสมองลองชิม โครงการเวทีคนเกง จากการที่นกัเรียนไดทาํกจิกรรมพบวา นักเรียนมี
วิธีการพัฒนาตนเองอยางสรางสรรคและเปนรูปธรรม สามารถสรุปเนื้อหาสาระที่ไดจากการเรียนรูได      
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ดานการใฝรู แสวงหาสาระความ
เชื่อ คานยิม วิถีชวีติของคนในทองถิ่นและนาํไปประยุกตใชในการดํารงชีวติประจําวนั และการมี
วิจารณญาณในการแลกเปลีย่นวฒันธรรมอยางฉนัทมิตร (BSG) โรงเรียนไดตัดทําโครงการสืบสานภูมิ
ปญญา โครงการ ๓๔ วัน สุนทรภูสืบสานอนุรักษภาษาไทย โครงการทดแทนพลังงานรวมสืบสานภูมิปญญา
ทองถิน่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมประเทศจีน กิจกรรมมารยาทงามน้ําใจดีและ
โครงการงามอยาง ACR  ทําใหนกัเรียนรูและเขาใจในความแตกตางของแตละวัฒนธรรมและการเลือกรับ
เอาวัฒนธรรมอื่นมาปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
  ผลการดําเนินงานของการพัฒนาผูเรียนดานการมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง     
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง พบวา    โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการและผูเกี่ยวของทุกฝายพึงพอใจในผลการดําเนินงาน     การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมาย
ตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๘๙.๓๓. คุณภาพระดับดี 

 
  



 

หนา ๖๖ 
 

มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมสีขุนิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 
 

ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๗.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลังกาย

สม่ําเสมอ 
๙๐.๐๐     

๗.๒ มีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ 

๘๖.๒๕     

๗.๓ ปองกนัตนเองจากสิง่เสพติดใหโทษและหลกีเลี่ยง 
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหต ุ
และปญหาทางเพศ 

๙๓.๓๓     

๗.๔ มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและ 
ใหเกียรติผูอ่ืน 

๘๙.๐๐     

๗.๕ มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครูและผูอ่ืน ๙๓.๒๕     
๗.๖ มีความพรอมเผชิญสถานการณทุกสภาพและทุก

รูปแบบ (BSG) 
๘๒.๕๐     

๗.๗ รู  เขาใจ ธรรมชาติทางเพศของตนและสามารถ
เจริญชีวิตอยางเหมาะสมและมีความสุข(BSG) 

๙๖.๕๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๗ 

 
๙๐.๑๑ 

    
 

   

  การพัฒนาดานสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับนกัเรียนเพื่อใหมี
ความพรอมตอการเรียน  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดตระหนักและเหน็ความสําคัญตอการพฒันาการดาน
รางกายและจติใจของผูเรียน  ผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของทกุภาคสวนไดรวมกันกาํหนดแนวทางในการ
พัฒนาผูเรียน โดยกาํหนดแผนงานในการพัฒนาไวในแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘             
และกําหนดกจิกรรม/โครงการ  เพื่อพฒันาผูเรียนในแตละดานในแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๓  
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เปนไปตามมาตรฐาน 
  ในการพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๗ ดานสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โรงเรียนได
จัดทําโครงการชวนนองออกกําลังกาย  กิจกรรมคลินิกวัยใส กิจกรรมน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  โครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรม To Be Number One  เพื่อมุงพัฒนาผูเรียน
ในดานการมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  การมีน้ําหนัก สวนสูงและ
สมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑ โรงเรียนไดมอบหมายกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา – พลศึกษา            



 

หนา ๖๗ 
 

และงานอนามัยโรงเรียนรับผิดชอบโดยจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ จัดใหมีกิจกรรมลดภาวะน้ําหนัก     
เกินเกณฑ  โครงการสมรรถภาพผูเรียน กิจกรรมการตรวจวัดน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายของ
ผูเรียน พบวานักเรียนมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 
นอกจากนั้นแลวโรงเรียนยังไดจัดทําโครงการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ และโครงการรณรงคปองกัน
ปราบปรามยาเสพติด การอบรมนักเรียนโดยครูประจําชั้นและฝายปกครอง ออกกฎระเบียบไมใหนักเรียนนํา
รถจักรยานยนตรมาโรงเรียนรวมไปถึงการใชโทรศัพทมือถือในระหวางเวลาเรียน เพื่อใหผูเรียนรูจักปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง   อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ        
ซึ่งก็พบวาผู เ รียนรูจักหลีกเลี่ยงสภาวะที่ เสี่ยงตอความรุนแรงและอุบัติเหตุ  รูและเขาใจเกี่ยวกับ                
เร่ืองเพศศึกษาและปญหาทางเพศ  ดานความมั่นใจและการกลาแสดงออกอยางเหมาะสมและรูจักให
เกียรติผูอ่ืนและการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครูและผูอ่ืน ผูเรียนไดรับการอบรมและพัฒนาผานทางการ
จัดกิจกรรมมารยาทงามน้ําใจดี โครงการเวทีคนเกง โครงการยอดคนเกง โครงการงามอยาง  ACR โครงการ 
ACR กตัญู และโครงการกีฬาสีภายใน และเพื่อใหผูเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานของนักเรียน  
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  ในดานการมีความพรอมในการเผชิญสถานการณ      
ทุกสภาพทุกรูปแบบ รวมไปถึงการรูและเขาใจ ธรรมชาติทางเพศของตน สามารถเจริญชีวิตอยางเหมาะสม
และมีความสุข (BSG) โรงเรียนไดจัดใหมีโครงการคายพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค โครงการประพฤติดี   
มีน้ําใจ กิจกรรมคายผูนํา  กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนและโครงการเวทีคนเกง  ซึ่งก็พบวา
นักเรียนสามารถมีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองรวมทั้งสามารถดําเนินชีวิต 
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  จากผลการดําเนินงานของการพัฒนาผูเรียนดานสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พบวา    
โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการและผูเกี่ยวทุกฝายของพึงพอใจในผลการ
ดําเนินงาน     การดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอย
ละ  ๙๐.๑๑ คุณภาพระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๖๘ 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผูเรียนมีสนุทรียภาพและลกัษณะนสิัยดานศลิปะ ดนตรีและกีฬา 
 

ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๘.๑ ชื่นชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานศิลปะ ๙๒.๕๐     
๘.๒ ชื่นชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานดนตรี/

นาฏศิลป 
๘๗.๕๐     

๘.๓ ชื่นชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานดานกีฬา/
นันทนาการ 

๙๑.๒๕     

๘.๔ สนใจและซาบซึ้งในคุณคาสรางสรรคของศิลปะ 
ดนตรีและกีฬาของตนเองอยางตอเนื่อง (BSG) 

๘๕.๐๐     

๘.๕ แสวงหาความรูและพัฒนาทกัษะในดานศลิปะ 
ดนตรีและกีฬาของตนเองอยางตอเนื่อง (BSG) 

๙๒.๕๐     

๘.๖ สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทางศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา(BSG) 

๙๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๘ 

 
๙๐.๖๒ 

    
 

 
  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดสงเสริมและมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา  โดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรในการ
พัฒนาผูเรียนในแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และกําหนดโครงการและกิจกรรมไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๓  และกําหนดคุณลักษณะไวในหลักสูตรสถานศึกษา 
  ในการพัฒนาผูเรียนดานการมีสุนทรยีภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา โรงเรียนได
ดําเนินการผานโครงการ ACR วิชาการ โครงการเตรียมความพรอมผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเพื่อการ
แขงขันภายนอก  รวมไปถึงกิจกรรมการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานดนตรี นาฏศิลป เพื่อการแขงขัน
ภายนอก โครงการ Creative Art ในการที่จะพัฒนาทักษะของผูเรียนในดานการชื่นชม รวมกิจกรรมและมี
ผลงานดานศิลปะ  ในดานการมีสวนรวมในกิจกรรมและมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป โรงเรียนไดจัดทํา
โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนดานศิลปะ  ทัศนศิลป  ดนตรีไทย ดนตรีสากล  ดนตรีไทยและวงโยธวาทิต  
ซึ่งจากการดําเนินโครงการดังกลาวผูเรียนรอยละ ๙๐ ใหความสนใจและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  
นอกจากนั้นแลวโรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีความชื่นชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดาน
กีฬา/นันทนาการ โดยไดจัดทําโครงการกีฬาภายใน กิจกรรมกีฬา – กรีฑาสี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
กิจกรรมการแขงขันกีฬาในชวงพักกลางวัน ของนักเรียนชวงชั้นที่ ๑ – ๔  การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ



 

หนา ๖๙ 
 

ตามเกณฑมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  ในดานความสนใจและซาบซึ้งใน
คุณคาสรางสรรค การแสวงหาความรูและพัฒนาทักษะ  และความสามารถในการแสดงทักษะ                
หรือความสามารถทางดานศิลปะ ดนตรีและกีฬาของตนเองอยางตอเนื่อง (BSG) โรงเรียนไดจัดกิจกรรม  
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูและเกิดทักษะ ผานทางโครงการเตรียมความพรอมของผูเรียนเพื่อการ
แขงขันภายนอกดานศิลปะ  ดานดนตรีและดานกีฬา  กิจกรรมชมรม โครงการ ACR วิชาการ  และโครงการ
กีฬาสีภายใน  พบวาผูเรียนสามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ไดตาม
ความสามารถของตนเอง 
 จากผลการดําเนินงานของการพัฒนาผูเรียนดานสุขการมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา พบวา    โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการและผลการ
ดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๐.๖๒ 
คุณภาพระดับดีมาก 
 
 
มาตรฐานที่ ๘ คุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพผูเรยีนของโรงเรยีนในเครือมลูนิธิเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย(BSG) 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๘.๑ มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมัน่ปฏิบัติ

ตามศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ 
๙๖.๐๐     

๘.๒ มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหง
ความสาํเร็จทัง้ปวง 

๙๕.๐๐     

๘.๓ แสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มี
คุณธรรม คุณภาพสากล 

๙๔.๐๐     

๘.๔ มีสํานกึความยุติธรรม สันตภิาพ เสรีภาพ ภราดร
ภาพ ความเอือ้อาทร การแบงปน การเสียสละ
และการอุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน 

๙๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๘ (BSG) 

 
๙๕.๐๐ 

    
 

 
   



 

หนา ๗๐ 
 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียยลแหงประเทศไทย ไดมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนไป
ตามเจตนารมณของงมาตรฐานการศึกษาชาติ นอกจากนั้นแลวยังไดกําหนดใหมีมาตรฐานที่เปนมาตรฐาน
เฉพาะเพื่อพัฒนาผู เ รียนในโรงเรียนที่ สั งกัดเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย                
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเปนโรงเรียนที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ผูบริหาร ครู      
และผูมีสวนเกี่ยวของ   ไดรวมกันวางแผนและกําหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อมุงพัฒนาผูเรียน โดยระบุไวใน
แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมอบหมายให
งานอภิบาล        เปนหนวยงานหลักสําหรับการวางแผนและพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด 
  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนในเครือ         
มูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) โรงเรียนไดจัดใหมีโครงการงานอภิบาล โครงการงานศาสนกิจ 
เพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียนมีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน และสามารถนาํหลักธรรมในศาสนาของตนมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนัน้แลวยงัไดจัดใหมีกิจกรรมพฒันาผูเรียนเพือ่ใหผูเรียนมีความวิรยะ 
อุตสาหะ ซึ่งจากการที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรมดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีความขยนั พากเพยีรในการเรียนจน
จบชวงชัน้ สามารถเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นและประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพทั้งศิษยเกา       
และศิษยปจจบัุน  ในดานการแสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรมและมีคุณภาพระดับ
สากล โรงเรียนไดมุงพฒันาผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว โดยจัดทําโครงการวนัสําคัญ โครงการ
ปนน้าํใจแกผูยากไร โครงการงานอภิบาล โครงการงานศาสนกิจและกิจกรรมพฒันาผูเรียน  สําหรับการมี
จิตสํานึกในความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอื้ออาทร การแบงปน การเสียสละและการ
อุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน โรงเรียนไดจัดใหมีงาน  โครงการและกิจกรรมคือ โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน งานสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม โครงการงานอภิบาลและโครงการงานศาสนกิจ 
จากการทาํกิจกรรมและโครงการดังกลาว พบวาผูเรียนรอยละ ๙๕    มีจิตสํานกึในความยุติธรรม สันติภาพ 
เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอื้ออาทร การแบงปน การเสียสละและการอุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน 
  ผลการดําเนินงานของการพฒันาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนในเครอืมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG)  พบวา    โรงเรียนสามารถดาํเนนิงานไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการและผลการดาํเนนิงานบรรลมุาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมนิ       
มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๕.๐๐ คุณภาพระดบัดีมาก 
 
 
 
 
 



 

หนา ๗๑ 
 

จุดเดน / จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
 
จุดเดน 

๑. ผูเรียนเปนผูที่สามารถประพฤติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนไดดี มีความรับผิดชอบและมี
น้ําใจรวมทั้งมีความเคารพนบนอบตอครู อาจารย 

๒. ผูเรียนสามารถทํางานเปนทีม  สามารถวางแผนและอธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติงานไดรวมทั้ง
สามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายได 

๓. ผูเรียนสวนใหญมีโอกาสและไดฝกปฏิบัติในดานความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิด
ริเร่ิมสรางสรรค 

๔. ผูเรียนมีความสามารถในดานการสื่อสาร ทั้งในดานการพูด การเขียนและการนําเสนอโดยวีการ
ตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๕. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง รวมทั้งมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตเปนไปตามเกณฑ 
๖. ผูเรียนมีผลงานทางดานศิลปะ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในดานคุณลักษณะนิสัยของการออมและการประหยัด 
๒. กิจกรรมในการสงเสริมและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนอย   
๓. นักเรียนในรับชวงชั้นที่ ๑ ยังไดรับการฝกฝนและปฏิบัติดานการคิดวิเคราะหและการทํางานเปน

ทีมในสัดสวนที่นอย 
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

ภาษาตางประเทศอยูในเกณฑที่ตํ่า 
๕. นักเรียนขาดประสบการณในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
๖. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะในดานนาฏศิลป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๗๒ 
 

ขอเสนอแนะ 
๑. โรงเรียนควรมีการฝกฝนลักษณะนิสัยในดานการประหยัดและการออมใหกับผูเรียนผานกิจกรรม

และโครงการรวมไปถึงการประยุกตใชแนวคิดของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเรยีน
การสอน 

๒. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมและโครงการดานการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความ
หลากหลายและทั่วถึงกับนักเรียนในทุกชวงชั้น 

๓. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสงเสริมใหนักเรียนในรับชวงชั้นที่ ๑ ไดรับการฝกฝน
และปฏิบัติดานการคิดวิเคราะหและการทํางานเปนทีม 

๔. ผูเรียนควรไดรักการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ผานกิจกรรมหรือโครงการ
ตาง ๆ ที่ครูในแตละชวงชั้นรวมกันดําเนินการ 

๕. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหาและการตัดสินใจ 
๖. โรงเรียนควรสงเสริมและจัดการเรียนการสอนในดานนาฏศิลปใหมากขึ้นโดยเพิ่มครูผูสอนในการ

จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หนา ๗๓ 
 

๒) มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน 
 
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่น
พัฒนาตนเอง      เขากับชุมชนไดดี และครูมีเพียงพอ 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๙.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๙๒.๕๐     

๙.๒ มีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน ๙๑.๖๖     

๙.๓ มีความมุงมัน่ อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผูเรียน 

๙๑.๒๕     

๙.๔ มีการแสวงหาความรูและเทคนิค วิธกีารใหม ๆ รับ
ฟงความคิดเหน็ ใจกวางและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๘๙.๑๖     

๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเทาขึน้ไป 

๘๖.๖๓     

๙.๖ สอนตรงตามวชิาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด 
 

๙๗.๕๓     

๙.๗ มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบคุลากร
สนับสนนุ 

๙๒.๕๐     

๙.๘ มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหง
ความสาํเร็จทัง้ปวง (BSG) 

๙๕.๐๐     

๙.๙ มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปน
แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนา
ที่ตนนับถือ (BSG) 

๙๖.๕๐     

๙.๑๐ บุคลกรแนวแนในอุดมการณและปฏิบัติตนเปน
ผูรับใชทีดีตามแบบอยางวถิีจิตของนักบญุ     
หลุยส มารี (BSG) 

๙๒.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๙ 

 
๙๒.๔๗ 

    
 

 



 

หนา ๗๔ 
 

  โรงเรียนตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนาครูใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และครูมีเพียงพอ  
โดยมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหปงระเทศไทย ผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของไดกําหนดยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาครูในแผนยุทธศาสตรมูลนิธิฯ แผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา ๒๕๕๓ และจัดใหมีคูมือครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
  การสงเสริมใหครูเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ โรงเรียนไดจัดให
มีโครงการอบรมเกี่ยวกับจิตตารมณของนักบุญหลุยส โครงการคายวิถีพุทธสําหรับบุคลากรและครู โดยครู
ทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมในทุกป  ดานการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน โรงเรียน
ไดมีการจัดปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนใหม จัดใหผูปกครองพบกับครูประจําชั้นในแตละภาคการศึกษา 
รวมไปถึงการสงครูเขารวมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น ซึ่งจากการจัดใหมีกิจกรรมดังกลาวทําใหครูสามารถมี
ความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองไดเปนอยางดี  ในขณะเดียวกันโรงเรียนไดมีนโยบายใหครูทุกคนพัฒนาตน 
มุงมั่นและทุมเทอยางเต็มกําลังความสามารถในการสอนและการพัฒนาผูเรียน  โดยครูทุกคนจะตองวาง
แผนการสอน จัดการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ ใหการดูแลเอาใจใสเด็กนักเรียนในชั้นเรียนอยาง
เต็มที่       พบวา ผูปกครองใหความเชื่อมั่นตอการดูแลเอาใจใสนักเรียนของครูทุกคน ครูมีการแสวงหา
ความรู เทคนิค วิธีการใหม ๆ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  โดยที่ครูทุก
คนไดรับการสงเสริมและพัฒนาผานทางโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา การศึกษาดูงานอกสถานที่ การศึกษาตอยังตางประเทศ  ในดานวุฒิการศึกษาของครูและการมี
จํานวนครู    ที่เพียงพอ พบวาครูรอยละ ๑๐๐ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ครูบางสวนไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นโดยไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาโทและการอบรม
สัมมนาในสาขาวิชา       ที่เกี่ยวของ รอยละ ๑๐๐ มีจํานวนครูที่เพียงพอ และรอยละ ๙๗.๐๐ ครูมีการสอน
ตรงตามวิชาเอกหรือตรงตามความถนัด เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครูของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล    
แหงประเทศไทย    โรงเรียนจัดทําโครงการสื่อการสอน โครงการอบรมจิตตารมณนักบุญหลุยส  โครงการ
คายวิถีพุทธสําหรับบุคลากร      และโครงการงานศาสนกิจ  เพื่อสงเสริมใหครูมีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปน
หนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง (BSG) มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติตามศาสนกิจ    ในศาสนาที่ตนนับถือ (BSG) บุคลากรแนวแนในอุดมการณและปฏิบัติตนเปนผูรับใช
ที่ดีตามแบบอยางวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี (BSG)  
  ผลการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาครูใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และครูมีเพียงพอ  พบวาครู
สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการและผลการดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมาย
ตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๒.๔๗ คุณภาพระดับดีมาก 
 



 

หนา ๗๕ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๑๐.๑ มีความรู ความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๙๐.๐๐     

๑๐.๒. มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 

๘๗.๕๐     

๑๐.๓. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๘๕.๐๐     

๑๐.๔ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

๑๐๐.๐๐     

๑๐.๕ มีการประเมนิผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ผูเรียน 

๙๐.๐๐     

๑๐.๖ มีการนาํผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

๘๐.๐๐     

๑๐.๗ มีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนํา
ผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

๘๖.๖๐     

๑๐.๘ ครูสามารถบูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อไปสูการ
พัฒนาการเรียนการสอน(BSG) 

๘๐.๐๐     

๑๐.๙ ครูเนนความสาํคัญของกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนมากกวาเนื้อหาสาระ(BSG) 

๗๕.๐๐     

๑๐.๑๐ ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจดั
กระบวนการเรยีนรู(BSG) 

๘๕.๐๐     

๑๐.๑๑ ครูมีความสามารถสรางองคความรูนาํมา
แกปญหาและปรับปรุงสูการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชพีอยางตอเนื่องทันเหตกุารณ(BSG) 

๗๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๐ 

 
๘๔.๙๑ 

   
 

 



 

หนา ๗๖ 
 

  การสงเสริมและพัฒนาดานความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูผูสอน  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดใหความสําคัญและตระหนักอยูเสมอวา
ครูผูสอนจะตองมีความรูและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนของครูไวในแผนพัฒนาโรงเรียนระยะยาว ๖ ป (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘)  
และกําหนดกิจกรรม/โครงการไวในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีความมุงหวังวาจะสงผล
ถึงประสิทธิภาพของการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนของนักเรียน 
  การพัฒนาครูเพื่อใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร  ครูจะไดรับความรูในเรื่องของหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล  
ครูไดมีการวิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู ใหตรงกับเปาหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
จากการจัดอบรมสัมมนาและครูไดปฏิบัติจริงทําใหครูมีความรูและความเขาใจของเปาหมายการจัด
การศึกษาและเปาหมายของหลักสูตร  ในการจัดการเรียนการสอนของครูแตละคน ครูจะทําการวิเคราะห
ศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล จากการทดสอบนักเรียนกอนเรียนในทุกกลุมสาระ พรอมกับขอมูลของ
นักเรียนที่สงตอมากจากชั้นเรียนของปที่ผานมา ทําใหครูทราบถึงศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล ในดาน
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและความสามารถในการใชเทคโนโลยี     
ในการพัฒนาการเรียนรูของครู พบวาครูมีการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย วางแผนการ
เรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  ฝกใหรูจักคิดและแกปญหา  สงเสริม
ใหนักเรียนจัดทําโครงงาน  จัดกิจกรรมสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอก โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 
โครงการพัฒนาผูเรียนดานวิทยาศาสตร  โครงการอบรมและพัฒนาระบบเครือขาย  ครูทุกคนมีคอมพิวเตอร
เพื่อใชในการคนควาและจัดทําสื่อเพื่อการเรียนการสอน  เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล          ที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูและอิงพัฒนาการของผูเรียน  ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย  มีการประเมินผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน กําหนดสัดสวนของคะแนนไวอยางชัดเจน           
ครูทุกคนไดรับการอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  นอกจากนั้นแลวโรงเรียนยังไดจัดทําโครงการ
รวบรวมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล โครงการขอสอบมาตรฐาน  โครงการนิเทศการสอน        
เพื่อสงเสริมใหครูไดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย    
และมีมาตรฐาน  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน ครูทุกคนมีการทํา
วิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง นอกจากนั้นแลวยังมีการจัดทําโครงการสงเสริมการวิจัย           
ครูไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
  ผลการดําเนินงานดานความสามารถ             ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูผูสอน พบวา    ครูสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
และผลการดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ย   รอยละ  
๘๔.๙๑ คุณภาพระดับดี 



 

หนา ๗๗ 
 

จุดเดน / จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะมาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน 
 
จุดเดน 

๑. มีจํานวนครูครบชั้นและมีจํานวนเพียงพอ 
๒. ครูไดรับการสงเสริมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสอนตรงตามวิชาเอก – โท 
๓. ครูมีจิตตารมณและมีความรักศรัทธาในสถาบัน 
๔. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ครูควรไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
๒. การนําผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดเรียนการสอนของครูยังมีนอยและไมตอเนื่อง 
๓. กระบวนการนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูยังไมตอเนื่องและเกิด

ประสิทธิผลที่สงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. โรงเรียนควรจัดใหมีทุนการศึกษาสําหรับครูเพื่อเปดโอกาสใหกับครูในการพัฒนาตนเองและ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

๒. โรงเรียนควรมีการติดตามและประเมินผลดานการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๓. สงเสริมและกํากับติดตามกระบวนการนิเทศการสอนใหเปนไปตามแผน และนําผลการนิเทศไป
วางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 

 
 
 
 
 
 



 

หนา ๗๘ 
 

๓)มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการ 
บริหารจัดการ 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๙๕.๒๕     

๑๑.๒ มีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทัศน และเปนผูนาํ
ทางวิชาการ 

๙๓.๗๕     

๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
และการจัดการ 

๙๔.๗๕     

๑๑.๔ มีการบริหารทีม่ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพงึพอใจ 

๙๑.๒๕     

๑๑.๕ มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหง
ความสาํเร็จทัง้ปวง (BSG) 

๙๕.๕๐     

๑๑.๖ มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตาม
ศาสนกิจที่ตนนับถือ(BSG) 

๑๐๐.๐๐     

๑๑.๗ ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตน
เปนผูรับใชที่ดีงามตามแบบอยางวิถีจิตของ
นักบุญหลุยส มารี (BSG) 

๙๕.๐๐     

๑๑.๘ ผูบริหารใหการยอมรับและเคารพศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย (BSG) 

๙๖.๓๓     

๑๑.๙ เปนขวัญกาํลงัใจในการสมานสามัคคี ดูแล
รวมมือใกลชิดกับบุคลากรและตนสังกัด 

๑๐๐.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๑ 

 
๙๕.๗๖ 

    
 

 
 



 

หนา ๗๙ 
 

  ผูบริหารทีท่ําหนาที่ในการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เปนนักบวชชายที่ไดรับมอบหมาย
จากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มาทาํหนาที่บริหารโรงเรียน มวีาระในการดํารงตําแหนง  
พบวาในดานคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  ดวยการเปนนกับวช
และเปนผูบริหาร จงึทาํใหผูบริหารมีคุณสมบัติดานการมีภาวะผูนําและการมีคุณธรรมจริยธรรม  ผูบริหาร    
ใหการสงเสริมโครงการอบรมจิตตารมณนกับุญหลุยส  โครงการงานอภิบาลภายในโรงเรียน โครงการ      
คายวถิีพทุธบคุลากรและครู  ดานความสามารถในเชิงวิชาการและการมวีิสัยทศัน ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ พบวาผูบริหารมีการพฒันาและจัดทาํแผนพฒันาสถานศกึษาระยะ ๖ ป (พ.ศ.๒๕๕๓ – 
๒๕๕๘) สามารถพัฒนาองคกรไปสูการเปนโรงเรียนชัน้นาํในระดับจงัหวัดและเขตภาคตะวันออก สงเสริมให
มีการพฒันาบคุลากรทัง้ในและตางประเทศ จัดใหมีการเรียนการสอนโดยใชภาษาองักฤษและภาษาจนี 
พัฒนาโรงเรียนจนไดรับรางวัลพระราชทานในระดับปฐมวัยและระดบัประถมศึกษา จัดตั้งศูนย Cambridge 
สําหรับการเปนศูนยกลางการทดสอบทกัษะและความรูดานภาษาอังกฤษ นําครชูาวตางประเทศเขามาทาํ
การสอนในโรงเรียน จัดสรางอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ รวมไปถงึเทคโนโลยทีี่ใชประกอบการเรยีนการสอน  สงเสริมใหมกีารจัดทําโครงการประกวด
ส่ือการเรียนการสอน  มกีารสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง      การบริหารจัดการของ
ผูบริหารพบวา ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพและประสิทธผิลดานการบริหารจัดการ
มากกวารอยละ ๙๐ ผูบริหารยึดหลกัการมีสวนรวมและนําชุมชนเขามามีสวนรวม   ในการบริหาร 
นอกจากนัน้ผูบริหารยงัเปนแบบอยาง ตามคุณลักษณะของการเปนนกับวชในคณะภราดาเซนตคาเบรียล    
ในดานความมีวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสาํเร็จทัง้ปวง (BSG) มีธรรมะและศรัทธาในศาสนา
ของตน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามศาสนกจิที่ตนนบัถือ (BSG) แนวแนในอุดมการณและ
ปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดีงามตามแบบอยางวิถจีิตของนกับุญหลุยส มารี (BSG) ใหการยอมรับและเคารพ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย (BSG) และยังเปนขวัญกําลังใจในการสมานสามัคคี ดูแลรวมมือใกลชิดกับ
บุคลากรและตนสังกัด พบไดจากการจัดใหมีโครงการศาสนกิจ โครงการงานอภิบาล โครงการคายวถิีพทุธ 
โครงการสวัสดิภาพและสวสัดิการครู/บุคลากร   โครงการเสริมสรางกาํลงใจ โครงการทุนการศึกษา โครงการ
ตรวจสุขภาพครู บุคลากรประจําป  
  จากผลการดําเนินงานดานการมีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการของผูบริหาร  พบวา    ผูบริหารสามารถดําเนินงานไดบรรลุมาตรฐาน /  เปาหมายตามแผน      
ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๕.๗๖ คุณภาพระดับดีมาก 
 
 
 



 

หนา ๘๐ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกร
อยางเปนระบบและครบวงจร 

 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๑๒.๑ มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบรหิาร
ที่มีความคลองตัวสูงและปรับเปล่ียนได
เหมาะสมตามสถานการณ 

๑๐๐.๐๐     

๑๒.๒ มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
ครอบคลุมและทันตอการใชงาน 

๘๒.๐๐     

๑๒.๓ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

๘๘.๗๕     

๑๒.๔ มีการพัฒนาบคุลากรอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

๗๘.๕๗     

๑๒.๕ ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการ
บริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 

๙๗.๕๐     

๑๒.๖ มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยาง
เปนระบบ (BSG) 

๙๗.๕๐     

๑๒.๗ มีระบบการรักษาวินัยและใหรางวัลที่มีความ
ชัดเจน ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได 
(BSG 

๘๘.๐๐     

๑๒.๘ สถานศึกษามีความเขาใจ วิสัยทัศน ปรัชญา 
แรงบันดาลใจและความคาดหวังตาม
ลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตคาเบรียล 
(BSG) 

๘๕.๐๐     

๑๒.๙ มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่เอื้อและ
สนับสนุนใหผูเรียนและบุคลากรไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพของตนทุกมิติ (BSG) 

๘๘.๐๐     

๑๒.๑๐ สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของมูลนธิิ 
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) 

๘๘.๓๓     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๒ 

 
๘๙.๓๗ 

   
 

 



 

หนา ๘๑ 
 

  การดําเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองคกร 
โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบและครบวงจร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   
ไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานออกเปนฝายตาง ๆ   คือ ฝายธุรการ – การเงิน ฝายวิชาการ              
ฝายปกครอง    ฝายกิจกรรม   ฝายบริหารทั่วไปและฝายปฐมวัย  เปนไปตามโครงสรางการบริหารงาน     
ตามขอบขายงานที่มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยเปนผูกําหนด โดยการบริหารงานทั้งหมด      
มีงานทรัพยากรมนุษยเปนหนวยงานที่คอยกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย มีการจัดทํา
โครงการบริหารสํานักผูอํานวยการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อใหโครงสราง
องคกรและระบบการบริหารใหมีความคลองตัวสูง และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ   ดานการ
จัดการขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบและสามารถทันตอการใชงาน โรงเรียนมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ       
ที่ครอบคลุมองคประกอบพื้นฐานของการจัดการศึกษาและเผยแพรผานระบบเครือขาย AD2 ระบบ SWISS 
และ Website ของโรงเรียน โดยมีการจัดทําโครงการอบรมและพัฒนาระบบเครือขาย เพื่อใหมีขอมูล            
ที่ครบถวนสมบูรณและสามารถใหบริการไดทั่วถึง  โรงเรียนมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องโดยมีหนวยงานประกันคุณภาพเปนผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ        
ของโรงเรียนใหเปนไปตามากฎกระทรวงที่วาดวยหลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
และมาตรฐานการศึกษาของมูลนิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เพื่อใหงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเปนไปอยางตอเนื่องและกอใหเกิดประสิทธิภาพ มีการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบไปดวยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก  โรงเรียนใหการสงเสริมและสนับสนุนในดานการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโดยจัดใหมีโครงการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นอกจากนั้น
แลวผูรับบริการและผูเกี่ยวของมีความพึงใจในการบริหารงานและการพัฒนาโรงเรียน โดยมีการจัดทํา
โครงการบริหารสํานักผูอํานวยการ โครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ในดานที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) กระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร  
อยางเปนระบบ  สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ                
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย สถานศึกษามีความเขาใจ วิสัยทัศน ปรัชญา แรงบันดาลใจและความ
คาดหวังตามลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตคาเบรียล มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่เอื้อ        
และสนับสนุนใหผูเรียนและบุคลากรไดพัฒนาเต็มศักยภาพของตนทุกมิติ และมีระบบการรักษาวินัยและให
รางวัลที่มีความชัดเจน ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมการสรรหาบุคลากร    
โครงการสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากร โครงการพักผอนประจําป โครงการพัฒนาบุคลากร     
และโครงการเสริมสรางกําลังใจ   ผลการดําเนินงานดานสถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบและครบวงจร พบวา สถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดบรรลุ
มาตรฐาน/ เปาหมายตามแผน  ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๘๙.๓๗  คุณภาพระดับดี 



 

หนา ๘๒ 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 

ตัวบงช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๑๓.๑ มีการกระจายอํานาจการบรหิารและการจดั
การศึกษา 

๑๐๐.๐๐     

๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยทุธและใชหลักการมี
สวนรวม 

๙๐.๐๐     

๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนา
สถานศกึษา 

๑๐๐.๐๐     

๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ๑๐๐.๐๐     

๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถวงดุล ๑๐๐.๐๐     

๑๓.๖ เปนสถานศึกษาที่บริหารจดัการโดยคณะ
ภราดารวมกับกลุมฆราวาส(BSG) 

๑๐๐.๐๐     

๑๓.๗. นําหลักธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิต
ของนักบุญหลยุส มารี มาเปนแนวทางหลกั
ในการประยุกตใชในการบรหิารจัดการ 
(BSG) 

๑๐๐.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๓ 

 
๙๘.๕๗ 

    
 

   
  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน โดยมีการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา มีการแบงโครงสรางการบริหารออกเปนฝายธุรการ–การเงิน 
ฝายวิชาการ  ฝายปกครอง  ฝายกิจกรรม   ฝายบริหารทั่วไปและฝายปฐมวัย และมีสมาคมผูปกครองและครู 
สมาคมศิษยเกา และคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการบริหาร  โรงเรียนมีการบริหารงาน
เชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม โดยผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาระยะยาว ๖ ป (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และโรงเรียนมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการที่เขามามีสวนในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว  สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
โรงเรียนเอกชน  พ .ศ.๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา           
อยางตอเนื่อง ในดานการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในการ
ดํา เนินงานตามแผนงานและโครงการ  มีการประเมินความสํ า เร็ จของโครงการตามตั วชี้ วั ด                



 

หนา ๘๓ 
 

หลังจากการดําเนินงานตามโครงการเสร็จส้ินและนําผลที่ไดจากการประเมินผล ไปวางแผนเพื่อพัฒนา       
ในปการศึกษาตอไป  โรงเรียนมีการตรวจสอบและถวงดุล โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานในแตละกิจกรรม  
มีการตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน จากสํานักงานตรวจสอบบัญชี และโครงการติดตามการบริหารงาน
จากฝายการเงิน  มาตรฐานที่กําหนดโดยมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยคือการเปนสถานศึกษา
ที่บริหารจัดการโดยคณะภราดารวมกับกลุมฆราวาส(BSG) โรงเรียนมีการดําเนินงานเพื่อมุงพัฒนา
มาตรฐานดังกลาวโดยการใหครูเขามามีสวนรวมในการบริหาร ผานคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากหลายภาคสวน  ดานการนําหลักธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิต      
ของนักบุญหลุยส มารี มาเปนแนวทางหลักในการประยุกตใชในการบริหารจัดการ (BSG) โรงเรียนจัดทํา
โครงการจิตตารมณนักบุญหลุยส โครงการอบรมฟนฟูจิตใจครู  โครงการปนน้ําใจแดผูยากไร เพื่อใหบุคลากร
ไดรับรูและซึมซับจิตตารมณของผูกอต้ังคณะภราดาเซนตคาเบรียล   
  ผลการดําเนินงานดานการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน พบวา 
สถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดบรรลุมาตรฐาน/ เปาหมายตามแผน      ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ย
รอยละ  ๙๘.๕๗  คุณภาพระดับดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑๔.๑ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกบัผูเรียนและทองถิ่น ๙๖.๖๗     
๑๔.๒ มีรายวิชา/กจิกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียน

ตามความสนใจ 
๙๕.๐๐     

๑๔.๓ มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียน 

๙๕.๐๐     

๑๔.๔ มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

๙๕.๐๐     

๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสง
ตอขอมูลของผูเรียน 

๙๗.๕๐     

๑๔.๖ มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปใชปรับปรุงการ
สอนอยางสม่ําเสมอ 

๙๗.๕๐     

๑๔.๗ มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การเรียนการสอน 

๙๑.๖๗     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๔ 

 
๙๕.๔๘ 

    
 



 

หนา ๘๔ 
 

  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาการจัดหลักสูตร         
และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูบริหาร ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันกําหนด
เปาหมายและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนาคูณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘             
และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ รวมทั้งมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรม           
ที่หลากหลายใหกับผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ ฝายวิชาการจะเปนหนวยหลักในการพัฒนางานดาน
วิชาการและหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยจัดใหมีโครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมการ
อบรมเพื่อพัฒนาครูดานเทคนิคการสอน กินกรรมการประเมินหลักสูตร โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนในทุกชวงชั้น   มีความหลากลายในสาขาวิชาทั้ งภาษาไทย                
และภาษาตางประเทศ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งพบวาสถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางและความตองการของทองถิ่นและชุมชน  ในดานการการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู              
ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียนและการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู โรงเรียนกําหนดใหครูทุกคนจัดทําแผนการเรียนรูที่สอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตรและจัดทําสื่อสําหรับการเรียนการสอน  จัดทําโครงการสอนเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถต่ํากวาเกณฑ  โครงการเวทีคนเกง  กิจกรรมชวยคิดชวยทํา กิจกรรมบอกขาว     
เลาเรื่อง กิจกรรมการแขงขันทักษะทางดานวิชาการ  โครงการประกวดสื่อการสอนป ๒๕๕๓ โครงการ ACR 
วิชาการ  ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสงตอขอมูลของผูเรียน 
โรงเรียนไดจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับขอมูลพัฒนาการของผูเรียน ระเบียนสะสมและมีการสงตอขอมูล
ใหกับครูในระดับชั้นตอไป  ดานระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปใชปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ 
มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน โรงเรียนจัดใหมีโครงการนิเทศการ
สอน โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น โครงการสืบสานภูมิปญญาและสังคม  
กิจกรรมสงเสริมการใชหลักสูตร  กิจกรรมตลาดนัด ACR  กิจกรรมภูมิปญญาไทย กิจกรรมไบโอดีเซล      
จากน้ํามันเหลือใช กิจกรรมการสรางพลังงานจากการปนจักรยาน เปนตน 
  ผลการดําเนินงานดานสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน     
เปนสําคัญ พบวา สถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดบรรลุมาตรฐาน/ เปาหมายตามแผน  ผลการประเมิน       
มีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๕.๔๘  คุณภาพระดับดีมาก 
 
 
 
 



 

หนา ๘๕ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

 
 
 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือผูเรียนที่

เขมแข็งและทัว่ถึง 
๙๗.๐๐     

๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรค
ของผูเรียน 

๘๒.๐๐     

๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพ 

๘๒.๐๐     

๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคานิยมที่ดีงาม ๙๘.๐๐     

๑๗.๕ มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานศิลปะ/ดนตร/ี
นาฏศิลป กฬีาและนนันทนาการ 

๙๕.๐๐     

๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาไทย 

๙๕.๐๐     

๑๕.๗ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ๙๗.๐๐     

๑๕.๘ มีการจัดกระบวนการเรียนใหผูเรียนไดฝก
วางเปาหมายโดยเชื่อมโยงองคความรูของตนกับ
ความเปนสากล (BSG) 

๙๘.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๕ 

 
๙๓.๐๐ 

    
 

 

  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดให
ความสําคัญตอการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๑๕ โดยผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดรวมกันกําหนดเปาหมาย  กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาไวในแผนพัฒนาคูณภาพการศึกษา             
พ.ศ.๒๕๕๓ –๒๕๕๘  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรสถานศึกษา 
  ในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  โรงเรียนไดกําหนดใหแตละ
ฝายและแตละงานที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่
เขมแข็งและทั่วถึงโดยจัดใหมีโครงการบริหารงานทะเบียน โครงการสื่อสารทาง SMS โครงการสายสัมพันธ
บานและโรงเรียน  โครงการสอนเสริมนักเรียนที่มีความสามารถต่ํากวาเกณฑ  การจัดกิจกรรมที่สงเสริม   



 

หนา ๘๖ 
 

และตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียนและการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
และตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจัดใหมีโครงการ
ดันดาราคณิตศาสตร โครงการพัฒนาผูเรียนดานคณิตศาสตร โครงการ ACR Idol 2010 โครงการเวทีคนเกง 
โครงการ  “B” Quiz และโครงการ ACR วิชาการ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ซึ่งพบวาโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผูเรียนไดมากกวารอย 
๘๐ สําหรับการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคานิยมที่ดีงาม โรงเรียนไดจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ โครงการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการปนน้ําใจแดผูยากไร  ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมที่สงเสริมดาน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป กีฬาและนันทนาการ การจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาไทยและการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  โรงเรียนไดจัดทําโครงการกีฬาสี 
โครงการแขงขันกีฬาภายใน โครงการแขงขันกีฬาชวงชั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ กิจกรรมชมรม โครงการวันสําคัญ เชน วันสงกรานต วันกลอยกระทง วันสุนทรภู โครงการ ๓๔ 
วันครูสุนทรภูสืบสานอนุรักษภาษาไทย โครงการสืบสานภูมิปญญา  และโครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ประกอบดวย กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยในชั้นเรียน นอกจากนั้นแลวโรงเรียน    
ยังจัดใหมีการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น โครงการงานอภิบาล โครงการงานศาสนกิจ
เพื่อมุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนใหผูเรียนไดฝกวางเปาหมายโดยเชื่อมโยงองคความรูของตนกับความ
เปนสากล (BSG)  
  ผลการดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย พบวา 
สถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดบรรลุมาตรฐาน/ เปาหมายตามแผน      ผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ย
รอยละ  ๙๓.๐๐  คุณภาพระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หนา ๘๗ 
 

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบรกิารทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๑๖.๑ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม 

๙๕.๐๐     

๑๖.๒ มีการสงเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัย
ของผูเรียน 

๙๑.๔๓     

๑๖.๓ มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่
เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมี
สวนรวม 

๙๗.๐๐     

๑๖.๔ มีหองเรยีน หองปฏิบัติการ หองสมุด พืน้ที่สีเขียว
และสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพยีงและอยูใน
สภาพที่สามารถใชการไดดี 

๙๑.๒๕     

๑๖.๕ มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศกึษา 

๙๐.๐๐     

๑๖.๖ มีการฝกอบรม ใหความรูในดานสุขภาพและความ
ปลอดภัย (BSG) 

๙๐.๘๓     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๖ 

 
๙๒.๕๙ 

    
 

 

 
  การพัฒนาดานสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๖ ป (พ.ศ.๒๕๕๓–
๒๕๕๘)   และแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๓  โดยมีฝายบริหารทั่วไปเปนหนวยงานหลักและ
รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนา     มีการกําหนดแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาโดยไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
  โรงเรียนจัดใหมี โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  โครงการบํา รุง รักษาอาคารสถานที่                
มีการปรับปรุงอาคารและบริเวณโยรอบใหมีความรมร่ืน สวยงามและมีความปลอดภัยสําหรับนักเรียน      
และผูเขามาใชบริการ  รวมไปถึงการจัดใหมีโครงการสงเสริมสุขภาพ โครงการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร โครงการซอมบํารุง โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําและโครงการ ACR ปลอดภัย เพื่อเปนการ
พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และใหมีอาคารสถานที่เหมาะสมรวมถึงมีการสงเสริมสุขภาพ



 

หนา ๘๘ 
 

อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน นอกจากนั้นแลวโรงเรียนไดจัดทําโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 
โครงการเสริมทักษะการใชคอมพิวเตอร กิจกรรมสัปดาห IT  กิจกรรมการใช Internet กลางวัน กิจกรรม
ระเบียงความรู กิจกรรมยอดนักอาน รวมไปถึงการบริการ Wireless Internet สําหรับการสืบคน เพื่อเปนการ
ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูใน
สภาพที่สามารถใชการไดดี เพียงพอตอการใชงานในดานการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการ
ใหบริการแกผูปกครองและผูที่มาติดตอ การจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา โรงเรียนได
จัดทําโครงการแหลงเรียนรูรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา นักเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ไดมีโอกาสไปเรียนรูและทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูภายนอกในทุก ๆ ป และมีการจัดทําโครงการ ACR 
ปลอดภัย โครงการปองกันโรค โดยการฉีดวัคซีนใหกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมพนยา    
ฆาเชื้อไขหวัด 2009 การฉีดพนยาฆายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก กิจกรรม อย.นอย เพื่อเปนการ
ฝกอบรมและใหความรูในดานสุขภาพและความปลอดภัยแกเด็กนักเรียน (BSG) 
  ผลการดําเนินงานดานการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ พบวา สถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดบรรลุมาตรฐาน / เปาหมายตามแผน         
และผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๒.๕๙  คุณภาพระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๘๙ 
 

จุดเดน / จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะมาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
จุดเดน 

๑. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศนและเปนผูนําทางดานวิชาการและมีความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการและการจัดการ 

๒. สถานศึกษามีระบบการบริหาร  มีการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน               
มีกระบวนการสรรหา การคัดเลือก  การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 

๓. สถานศึกษามีระบบการรักษาวินัยและการใหรางวัลบุคลากรชัดเจน  
๔. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพในระยะสั้นและระยาวอยางชัดเจน  และมีการกระจายอํานาจ

ในการบริหารจัดการ 
๕. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง  
๖. สถานศึกษาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีหองเรียน หองสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่เพียงพอ 
๗. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของ

ผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและการใหบริการขอมูลสารสนเทศยังไมมีประสิทธิภาพและ
เปนระบบ 

๒. แผนการพัฒนาบุคลากรและการสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรยังไมมีความชัดเจน
และเปนระบบ 

๓. หนวยงานที่ รับผิดชอบไมนําผลการดําเนินงานตามโครงการไปพัฒนาหรือวางแผนการ
ดําเนินงาน   

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สถานศึกษาควรจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไวอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
๒. หนวยงานทรัพยากรมนุษยควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและควรมีการสํารวจความตองการใน

การพัฒนาของบุคลากรในแตละปการศึกษา เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการจัดทําแผนงาน
ดานการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของสถานศึกษา 

๓. ควรมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและการนําผลการประเมินของหนวยงานที่รับผิดชอบ   
ไปวางแผนและพัฒนาในปการศึกษาตอไป 
 



 

หนา ๙๐ 
 

๔) มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิน่ 
 
 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๑๗.๑ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอมูลกับแหลง
เรียนรูและภูมปิญญาในทองถิน่ 

๘๐.๐๐     

๑๗.๒ สนับสนนุใหแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาในทองถิ่น
และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรระดับสถานศึกษา 

๘๐.๐๐     

๑๗.๓ มีสวนสงเสริม สนับสนุนใหบุคคลที่เกี่ยวของ
ดําเนนิชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี (BSG) 

๘๐.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๗ 

 
๘๐.๐๐ 

   
 

 

  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่นโดยกําหนดเปาหมาย
และกลยุทธไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 
๒๕๕๓ และหลักสูตรสถานศึกษา 

เร่ืองของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่นการ
สนับสนุนใหแหลงเรียนรู          ภูมิปญญาในทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๓  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่น โครงการสืบสานภูมิปญญา – สังคม โครงการ ๓๔ วันครูสุนทรภูสืบสานอนุรักษ
ภาษาไทย  โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและงานสงเสริมการใชหลักสูตร เปดโอกาสใหบุคคล / 
องคกร / ชุมชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สนับสนุนใหนักเรียนไปทัศนศึกษา     
ยังแหลงเรียนรูภายนอก ทําใหเกิดการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
ทองถิ่น  รวมไปถึงไดมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระ ของภูมิปญญาเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม และการมีสวนสงเสริม สนับสนุนใหบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี (BSG) 
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีความภาคภูมิใจในตนเอง  มีการเชิดชูเกียรติแกบุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชน โดยจัดทําโครงการสวัสดิภาพและสวัสดิการครู/บุคลากรและโครงการเสริมสราง
กําลังใจ   ผลการดําเนินงานดานการการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น พบวา 
สถานศึกษาสามารถดําเนินงานไดบรรลุมาตรฐาน / เปาหมายตามแผน     และผลการประเมินมีระดับคุณภาพ
เฉลี่ยรอยละ  ๘๐.๐๐  คุณภาพระดับดี 



 

หนา ๙๑ 
 

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศกึษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวชิาการ 
และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถกีารเรยีนรูในชมุชน 

 
 
 

 
ตัวบงช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

 
ระดับคุณภาพ 

(รอยละ) ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

๑๘.๑ เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชมุชน ๙๕.๐๐     
๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ๙๕.๐๐     
๑๘.๓ สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง 

ชุมชน ศิษยเกา องคกรอื่น ๆ อยางเหมาะสมและทั่วถึงใน
การพัฒนาการศึกษา (BSG) 

๙๕.๐๐     

๑๘.๔ สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ  กับ
สถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ เซนตคาเบรียล 
แหงประเทศไทย คณะกรรมการและอนุกรรมการ ตาง ๆ 
ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย(BSG) 

๙๕.๐๐     

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑๘ 

 
๙๕.๐๐ 

    
 

 

  สถานศึกษาไดกําหนดกิจกรรม โครงการเพื่อสงเสริมความรวมมือกันระหวางบาน องคกรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน ในปการศึกษา 
๒๕๕๓ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน      มีการจัดทํา
โครงการ ACR Cambridge ESOL Examination 2010 โครงการ ACR ปลอดภัย  โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพนักเรียน โครงการ ACR วิชาการ กิจกรรมสานสัมพันธบานกับโรงเรียน กิจกรรม ACR         
Charity Night  สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรอื่น ๆ 
อยางเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา (BSG) โดยการจัดกิจกรรมสายสัมพันธบานกับโรงเรียน 
โครงการมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนในการเดินทางไปพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ           
ณ ประเทศแคนาดา โครงการติวเขม  Entrance  โครงการสัปดาห IT   สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขาย
การทํางานใด ๆ  กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คณะกรรมการ      
และอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) โดยการสงครูเขารับการ
อบรมตามที่มูลนิธิ ฯ จัดขึ้น    รวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ      
และเขารวมในโครงการอบรม      จิตตารมณนักบุญหลุยส  ผลการดําเนินงานดานมีการรวมมือกันระหวาง
บาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน พบวา สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุมาตรฐาน / เปาหมายตามแผนและผลการประเมินมีระดับคุณภาพเฉลี่ยรอยละ  ๙๕.๐๐  
คุณภาพระดับดีมาก 



 

หนา ๙๒ 
 

บทที่ ๔ 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

๔.๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับปฐมวยั 
ผลการ 
ประเมิน 

 (คาเฉล่ีย) 

 
ระดับ 
คุณภาพ 

ดานคุณภาพผูเรียน   
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมทีพ่งึประสงค ๙๑.๙๗ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม ๙๐.๖๒ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถทาํงานจนสําเร็จ ทาํงานรวมกับผูอ่ืนได 

และมีความรูสึกที่ดีตออาชพีสุจริต ๙๒.๗๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหาและคิดริเร่ิมสรางสรรค ๙๓.๐๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน ๙๔.๗๘ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอานและพัฒนาตนเอง ๙๘.๓๓ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๗ เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๘๘.๖๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศลิปะ ดนตร ี

และการเคลื่อนไหว ๘๙.๑๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๘ คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรียนของโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธคิณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) ๙๒.๐๐ ดีมาก 

ดานการเรียนการสอน   
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒ/ิความรูความสามารถ  

ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่พัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี
และมีครูเพียงพอ 

๙๑.๗๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจดัประสบการณการเรียนรู 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนเดก็เปนสาํคัญ ๙๐.๕๖ ดีมาก 

ดานการบริหารและการจดัการศกึษาบริหาร   
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ๙๕.๕๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามกีารจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบและครบวงจร ๙๐.๕๗ ดีมาก 



 

หนา ๙๓ 
 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับปฐมวยั 

ผลการ 
ประเมิน 

 (คาเฉล่ีย) 

 
ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามกีารบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษา 
เปนฐาน ๙๓.๘๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศกึษามกีารจัดหลักสตูร และกระบวนการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๙๒.๒๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน 
อยางหลากหลาย ๙๑.๖๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริการ 
ที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศักยภาพ ๙๒.๐๐ ดีมาก 

ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศกึษามกีารสนับสนุนและใชแหลงเรยีนรู 

และภูมิปญญาในทองถิน่ ๙๒.๗๙ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศกึษามกีารรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 
สถาบนัทางวชิาการ และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันา
วิถีการเรียนรูในชุมชน 

๘๙.๕๘ ดี 

 
ภาพรวมสถานศึกษาจัดการศกึษาระดบัปฐมวัย 

 
๙๒.๒o 

 
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หนา ๙๔ 
 

๔.๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับขั้นพื้นฐาน 

 
ผลการ 
ประเมิน 

 (คาเฉล่ีย) 

 
ระดับ 
คุณภาพ 

ดานคุณภาพผูเรียน   
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงค ๙๑.๙๘ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม ๘๓.๖๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสจุริต 
๙๐.๗๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง 
และมีวิสัยทัศน 

๘๓.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลกัสูตร ๘๓.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
๘๙.๓๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๙๐.๑๑ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๘ ผูเรียนมีสุนทรยีภาพและลกัษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา 
๙๐.๖๒ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรียนของโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธคิณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) 

๙๕.๐๐ ดีมาก 

ดานการจัดการเรียนการสอน   
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒ/ิความรูความสามารถ  

ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่พัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี
และมีครูเพียงพอ 

๙๒.๔๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจดัประสบการณการเรียนรู 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนเดก็เปนสาํคัญ 

๘๔.๙๑ ดี 

ดานการบริหารและการจดัการศกึษา   
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา 

และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
๙๕.๗๖ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามกีารจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบและครบวงจร 

๘๙.๓๗ ดี 



 

หนา ๙๕ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการ
ประเมิน 
(คาเฉล่ีย) 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามกีารบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษา
เปนฐาน 

๙๘.๕๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศกึษามกีารจัดหลักสตูร และกระบวนการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๙๕.๔๘ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน 
อยางหลากหลาย 

๙๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

๙๒.๕๙ ดีมาก 

ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศกึษามกีารสนับสนุนและใชแหลงเรยีนรูและภูมิปญญา

ในทองถิน่ 
๘๐.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศกึษามกีารรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 
สถาบนัทางวชิาการ และองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันา
วิถีการเรียนรูในชุมชน 

๙๕.๐๐ ดีมาก 

 
ภาพรวมสถานศึกษาจัดการศกึษาระดบัขั้นพื้นฐาน 

 
๙o.o๘ 

 
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๙๗ 
 

โรงเรียนอัสสมัชัญระยอง 
ตารางเปรยีบเทียบผลการสอบ O-Net   
ประถมศึกษาปที ่๖ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

     

 กลุมสาระการเรียนรู คะแนนสูงสดุ คะแนนเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรียน ๗๙.๐๐ ๓๖.๓๙ ๑๔.๑๑ 

ระดับประเทศ ๙๕.๐๐ ๓๑.๒๒ ๑๓.๕๕ 

สังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ระดับโรงเรียน ๙๒.๐๐ ๕๕.๕๙ ๑๔.๕๖ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๔๗.๐๗ ๑๖.๕๔ 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน ๑๐๐.๐๐ ๓๖.๑๘ ๒๔.๐๖ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๒๐.๙๙ ๒๐.๑๓ 

คณิตศาสตร 
ระดับโรงเรียน ๙๖.๐๐ ๔๗.๔๕ ๑๘.๕๔ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๓๔.๘๕ ๑๖.๓๓ 

วิทยาศาสตร 
ระดับโรงเรียน ๙๕.๐๐ ๕๐.๘๖ ๑๗.๑๑ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๔๑.๕๖ ๑๖.๘๖ 

สุขศึกษาและพลศกึษา 
ระดับโรงเรียน ๙๐.๐๐ ๕๓.๘๗ ๑๖.๗๕ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๕๔.๓๑ ๑๖.๖๓ 

ศิลปะ 
ระดับโรงเรียน ๑๐๐.๐๐ ๓๕.๖๕ ๒๑.๙๙ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๔๑.๑๐ ๒๒.๖๒ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
ระดับโรงเรียน ๑๐๐.๐๐ ๖๐.๙๗ ๑๗.๗๘ 

ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๕๒.๕๒ ๑๘.๙๖ 
 
 
 
 
 
 



 

หนา ๙๘ 
 

โรงเรียนอัสสมัชัญระยอง 
ตารางเปรยีบเทียบผลการสอบ O-Net 
มัธยมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

     

กลุมสาระการเรียนรู  คะแนนสูงสดุ คะแนนเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรียน ๘๐.๐๐ ๔๘.๘๔ ๑๓.๙๔ 
ระดับประเทศ ๙๖.๐๐ ๔๒.๘๐ ๑๔.๒๐ 

สังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ระดับโรงเรียน ๘๘.๐๐ ๕๐.๘๑ ๑๖.๖๘ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๘๕ ๑๗.๐๐ 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน ๙๒.๐๐ ๓๐.๐๗ ๒๑.๗๕ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๑๖.๑๙ ๑๔.๗๑ 

คณิตศาสตร 
ระดับโรงเรียน ๘๔.๐๐ ๓๒.๑๒ ๑๕.๔๙ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๒๔.๘๑ ๑๒.๓๖ 

วิทยาศาสตร 
ระดับโรงเรียน ๘๗.๕๐ ๓๔.๗๕ ๑๖.๙๔ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๒๙.๑๗ ๑๓.๓๓ 

สุขศึกษาและพลศกึษา 
ระดับโรงเรียน ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๖๗ ๑๔.๑๕ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๗๑.๙๗ ๑๗.๖๖ 

ศิลปะ 
ระดับโรงเรียน ๘๕.๐๐ ๓๐.๒๖ ๑๗.๒๘ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๒๘.๔๘ ๑๖.๗๓ 

การงานอาชพี 
และเทคโนโลย ี

ระดับโรงเรียน ๑๐๐.๐๐ ๕๖.๖๙ ๑๖.๕๐ 

ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๔๗.๐๗ ๑๘.๕๙ 
 

 
 
 
 



 

หนา ๙๙ 
 

โรงเรียนอัสสมัชัญระยอง 
ตารางเปรยีบเทียบผลการสอบ O-Net 
มัธยมศึกษาปที่ ๖  ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

     

 กลุมสาระการเรียนรู  คะแนนสูงสดุ คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 
ระดับโรงเรียน ๘๕.๐๐ ๔๕.๒๐ ๑๒.๒๕ 
ระดับประเทศ ๙๒.๐๐ ๔๒.๖๑ ๑๓.๑๒ 

สังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ระดับโรงเรียน ๗๔.๐๐ ๔๙.๙๐ ๗.๙๒ 
ระดับประเทศ ๘๗.๐๐ ๔๖.๕๑ ๘.๘๐ 

ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน ๗๖.๐๐ ๒๗.๒๑ ๑๓.๑๔ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๑๙.๒๒ ๑๒.๐๑ 

คณิตศาสตร 
ระดับโรงเรียน ๗๘.๐๐ ๑๖.๕๔ ๑๒.๔๙ 
ระดับประเทศ ๑๐๐.๐๐ ๑๔.๙๙ ๑๓.๕๐ 

วิทยาศาสตร 
ระดับโรงเรียน ๗๑.๐๐ ๓๕.๘๔ ๑๐.๑๐ 
ระดับประเทศ ๙๒.๐๐ ๓๐.๙๐ ๙.๓๐ 

สุขศึกษาและพลศกึษา 
ระดับโรงเรียน ๘๕.๐๐ ๖๖.๙๙ ๘.๐๔ 
ระดับประเทศ ๙๒.๕๐ ๖๒.๘๖ ๘.๙๓ 

ศิลปะ 
ระดับโรงเรียน ๕๕.๐๐ ๓๔.๘๙ ๗.๒๙ 
ระดับประเทศ ๖๗.๐๐ ๓๒.๖๒ ๗.๗๗ 

การงานอาชพี 
และเทคโนโลย ี

ระดับโรงเรียน ๗๓.๐๐ ๔๘.๘๒ ๑๑.๑๓ 
ระดับประเทศ ๘๒.๐๐ ๔๓.๖๙ ๑๑.๒๗ 

 
 
 
 
 
 



หนา ๖ 
 

 

รอยละจาํนวนนักเรยีนทีม่ีผลการสอบ O-Net สูงกวาขีดจํากัดลาง 

   
ปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

โรงเรียนอัสสมัชัญระยอง     

ระดับชั้น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ 

ประถม 
ศึกษาปที่ 6 

ขีดจํากัดลาง ๓๑.๑๘ ๔๗.๐๒ ๒๐.๙๓ ๓๔.๘๐ ๔๑.๕๑ ๕๔.๒๖ ๔๑.๐๓ ๕๒.๔๗ 

จํานวนนักเรยีนที่มีคะแนน
สูงกวาขีดจํากดัลาง  

(รอยละ) 
๕๕.๖๑ ๗๙.๖๘ ๖๗.๙๑ ๗๑.๑๒ ๖๖.๓๑ ๕๗.๒๒ ๓๙.๕๗ ๖๔.๑๗ 

มัธยม 
ศึกษาปที่ 3 

ขีดจํากัดลาง ๔๒.๗๖ ๔๐.๘๐ ๑๖.๑๕ ๒๔.๑๔ ๒๙.๑๓ ๗๑.๙๒ ๒๘.๔๓ ๔๗.๐๒ 

จํานวนนักเรยีนที่มีคะแนน
สูงกวาขีดจํากดัลาง  

(รอยละ) 
๗๐.๓๕ ๗๐.๓๕ ๖๓.๙๕ ๖๒.๒๑ ๕๖.๑๔ ๗๔.๔๒ ๖๘.๐๒ ๗๕.๕๘ 

มัธยม 
ศึกษาปที่ 6 

ขีดจํากัดลาง ๔๒.๕๕ ๔๖.๔๗ ๑๙.๑๗ ๑๔.๙๓ ๓๐.๘๖ ๖๒.๘๒ ๓๒.๕๙ ๔๓.๖๔ 

จํานวนนักเรยีนที่มีคะแนน
สูงกวาขีดจํากดัลาง  

(รอยละ) 
๕๗.๑๔ ๖๕.๒๒ ๖๕.๖๔ ๔๕.๗๓ ๖๖.๐๔ ๖๖.๒๔ ๖๒.๔๒ ๖๘.๑๕ 



หนา ๖ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ 
 

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง  เมื่อวันที่  ๑๖ – ๑๘  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน  ๓  ดาน                   
คือ  ดานผูบริหาร ดานครูและดานผูเรียน   ผลการประเมินโดยภาพรวมตามรายมาตรฐานเปนดังตอไปนี้ 
 
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การศกึษาปฐมวัย 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาเฉล่ีย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานที่ 1   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมที่พึงประสงค 
 

๓.๕๐ ดีมาก ๓.๐๐ ดี ๓.๒๕ ได 

มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

๓.๔๗ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๔ ได 

มาตรฐานที ่3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

๓.๔๓ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๒ ได 

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  มี
วิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน 

๓.๕๙ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๐ ได 

มาตรฐานที่ 5   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 

 

๓.๗๓ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๗ ได 

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๓.๖๓ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๒ ได 

มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รัก
การทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต 

๓.๖๕ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๓ ได 



 

หนา ๑๐๒ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาเฉล่ีย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ดานครู       
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู 

ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

$”)) ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๙ ได 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๓.๘๒ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๙๑ ได 

ดานผูบริหาร       
มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

๓.๖๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๒ ได 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองคกร /
โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบ   ครบวงจร ให
บรรลุเปาหมายการศึกษา 

๓.๒๔ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๒ ได 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๘๑ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๙๑ ได 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มี
ส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการ
เรียนรู 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ได 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๓.๒๗ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๔ ได 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.     ได          ไมได 
 

 

 



 

หนา ๑๐๓ 
 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาเฉล่ีย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       
มาตรฐานที่ 1   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และคานิยมที่พึงประสงค 
๓.๔๔ ดี ๓.๐๐ ดี ๓.๒๒ ได 

มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

๓.๕๑ ดีมาก ๓.๐๐ ดี ๓.๒๖ ได 

มาตรฐานที ่3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

๓.๔๑ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๑ ได 

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  มี
วิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน 

๓.๔๐ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๗๐ ได 

มาตรฐานที่ 5   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร 

๓.๑๔ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๕๗ ได 

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

๓.๗๑ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๖ ได 

มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน 
รักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต 

๓.๗๑ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๖ ได 

ดานครู       
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู 

ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

๓.๗๘ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๙ ได 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๖๑ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๑ ได 



 

หนา ๑๐๔ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉลี่ย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาเฉล่ีย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ดานผูบริหาร       
มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

๓.๖๔ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๒ ได 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร /
โครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบ  ครบวงจร 
ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

๓.๒๔ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๒ ได 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๔.๐๐ ได 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอ
การเรียนรู 

๓.๑๐ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๕๕ ได 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

๓.๒๗ ดี ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๖๔ ได 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.       ได          ไมได 
 

 
 
 
 
 

        


