
 

 

รikp 
ก รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  



 

 

รikp 
1 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

   รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีสะทอ้นผลการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจดั

การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัปฐมวยัและระดบัขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นการประกนั

คุณภาพภายในระดบัปฐมวยั   11  มาตรฐาน และระดบัขั้นพื้นฐาน  4 มาตรฐาน  ไดแ้ก่  คุณภาพ

ผูเ้รียน   กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา   กระบวนการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล   ผลการ

วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา  และระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปีท่ีผา่นมา  และเตรียมความพร้อม

ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                                                                             โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง 
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1.1. ข้อมูลทั่วไป 
 

  1.1 ช่ือโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ท่ีตั้ง 131 หมู่ท่ี  2  ต  าบล เนินพระ  อ  าเภอ  เมือง
ระยองจงัหวดั ระยอง    สังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร. 038-808991-2   
โทรสาร.038-614707  e-mail   acr@acr.ac.th     website  www.acr.ac.th 
  1.2  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้ง เม่ือ  วนัท่ี  29    เมษายน   พ.ศ. 2506 
  1.3   เปิดสอนระดบัชั้น อนุบาล 1   ถึงระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
  1.4   เน้ือท่ี   81  ไร่   1   งาน    19   ตารางวา   
  1.5   เขตพื้นท่ีบริการ    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง   เขต  1 
  1.6   ประวติัโรงเรียนโดยยอ่ 
             โรงเรียนอสัสัมชญัระยองตั้งอยูท่ี่131 หมู่ที 2 ถนนสุขมุวทิ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง
ระยอง     จงัหวดัระยอง  21000  มีเน้ือท่ี   81  ไร่    1   งาน   19   ตารางวา  ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2506    
โดยไดรั้บการประสานงานและติดต่อบริจาคท่ีดินจากท่านผูว้า่ฯ ส่ง เหล่าสุนทร      ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัระยองในสมยันั้น    ท่านมีความมุ่งหวงัจะสร้างโรงเรียนใหม่
ใหจ้งัหวดัระยองมีความเจริญกา้วหนา้ดา้นการศึกษาเท่าเทียมกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ซ่ึงภราดาคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นผูก่้อตั้ง โดยมีภราดา ซีเมออน เปอร์ติโต เป็นผูแ้ทนผูรั้บ
ใบอนุญาตเป็นท่านแรก  

  17 พฤษภาคม 2506    โรงเรียนอสัสัมชญัระยองเปิดเรียนเป็นวนัแรก มีนกัเรียนทั้งหมด 580 คน    
มีครู 16 คน  ภราดา 5 ท่าน   มีอาคารเรียน 1 หลงั  คืออาคารอสัสัมชญัในปัจจุบนั 
 23 พฤษภาคม 2507 ท าพิธีเปิดโรงเรียนอยา่งเป็นทางการ โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง      
(นายส่ง เหล่าสุนทร)     เป็นประธานพร้อมมอบโฉนดท่ีดินใหแ้ก่ผูแ้ทนมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล 
แห่งประเทศไทย 

  พ.ศ. 2508 นกัเรียนเพิ่มข้ึนเป็น 920 คน  ทางโรงเรียนจึงไดส้ร้างอาคารใหม่  อีก 1 หลงั  (อาคาร
เซราฟิน)  เป็นอาคาร 3 ชั้น  ชั้นล่างโปร่ง  ใชเ้ป็นห้องประชุม 
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  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506  เป็นตน้มา   การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง    
รุดหนา้ทนัสมยัเป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไป ทั้งน้ี เน่ืองจากโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดา้น
การปลูกฝังระเบียบวนิยัเพื่อฝึกคนใหเ้ป็นสุภาพชนมีระเบียบมีคุณธรรมและวฒันธรรมไทยควบคู่ไปกบั
ความรู้และพฒันาการทุกดา้นนกัเรียนพร้อมท่ีจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน
การด าเนินชีวติ ปัจจุบนัโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง  จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึง
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยมี ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ ์ ด ารงต าแหน่งผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ
และผูอ้  านวยการ ภราดาประจกัษ ์    นนัศรีทอง    และภราดาวนิธกร    ป้องศรี ด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ผูอ้  านวยการ   มีนกัเรียนทั้งหมดจ านวน  3,725  คน ภราดา  3 คน ครูชาวไทยบรรจุ จ านวน 171 คน ครู
สนบัสนุนการสอน  25  คน  ครูอตัราจา้ง  11  คน   ครูชาวต่างชาติจ านวน  53   คน บุคลากรทางการศึกษา  
2  คน เจา้หนา้ท่ี 22  คน มีหอ้งเรียน  101   หอ้งเรียน  

 
 
                                      ผู้บริหารโรงเรียนอสัสัมชัญระยองจากอดีตถึงปัจจุบัน 

  
อธิการซีเมออน   เปอร์ติโต    ( 2506 -  2508 ) 
อธิการวรีะ    วชัระศิริ   ( 2509 – 2511 ) 
อธิการพจน์    เลาหเกียรติ   ( 2512 – 2514 ) 
อธิการพยงุ    ประจงกิจ   ( 2515 ) 
อธิการอรุณ    เมธเศรษฐ   ( 2516 – 2518 ) 
อธิการฟิลลิป    เนรี     (2519 – 2524 ) 
อธิการชูชาติ    ลิมปิสุวรรณโชติ  ( 2525 – 2527 ) 
อธิการ ดร.ประสิทธ์ิ    ไชยเผอืก   ( 2528 – 2532 ) 
อธิการ ดร.อาจิณ   เต่งตระกูล   ( 2533 -  2538 ) 
อธิการ ดร. อนุศกัด์ิ   นิธิภทัราภรณ์   ( 2539 – 2544 ) 
อธิการ ดร. พิสูตร   วาปีโส     ( 2545 -  2549 )   
อธิการ ดร. เดชาชยั      ศรีพิจารณ์    ( 2550 - 2555 ) 
อธิการ ดร. สุรกิจ           ศรีสราญกุลวงศ ์  ( 2556 – ถึงปัจจุบนั ) 
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แผนที่โรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 

 
โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2506  มีการบริหารงานข้ึนตรงต่อมูลนิธิคณะเซนตค์าเบ

รียลแห่งประเทศไทย โดยมีผูอ้  านวยการเป็นนกับวชของคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยด ารงต าแหน่ง
ผูบ้ริหารสูงสุดของโรงเรียน  มีครูฆราวาสร่วมเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ โดยไดรั้บการ
คดัเลือกจากผูอ้  านวยการ และไดรั้บความเห็นชอบจากประธานมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย
ทุกปี นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามตราสาร และพ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (มาตรา31) ให้
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี (1) ออกระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ
ของโรงเรียนในระบบ (2) ใหค้วามเห็นชอบนโยบาย และแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ (3) 
ใหค้  าแนะน าการบริหารและการจดัการโรงเรียนในระบบดา้นบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วชิาการ 
กิจกรรมนกัเรียน อาคารสถานท่ี และความสัมพนัธ์กบัชุมชน (4) ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียนในระบบ (5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ (6) ให้
ความเห็นชอบการกูย้มืเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินร้อยละยีสิ่บหา้ ของมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ี
โรงเรียนในระบบมีอยูข่ณะนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไม่ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงิน 
คณะกรรมการตอ้ง เสนอทางเลือกท่ีปฏิบติัไดใ้หแ้ก่โรงเรียนในระบบดว้ย เวน้แต่คณะกรรมการจะเห็นวา่
การกูย้มืเงินนั้น มิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ของการด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบ (7) ใหค้วามเห็นชอบการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของ โรงเรียนในระบบ ( 8 ) ใหค้วามเห็นชอบรายงาน
ประจ าปีงบการเงินประจ าปีและการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี (9) พิจารณาค าร้องทุกขข์องครูผูป้กครองและ
นกัเรียน (10) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะ กรรมการบริหาร 
 ในการจดัโครงสร้างทางการบริหารและการคดัสรรเพื่อแต่งตั้งบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารมี
วธีิการ (สังเขป) ดงัน้ี  โครงสร้างการบริหารประกอบดว้ย  ฝ่ายต่าง ๆ  7  ฝ่าย ดงัน้ี ส านกัผูอ้  านวยการ   ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน  ฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายปกครอง  ฝ่ายกิจกรรม  ฝ่ายบริหารทัว่ไป และ ฝ่ายปฐมวยั    โดยมี
หวัหนา้ฝ่าย และผูท่ี้เป็นกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ  ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งของหวัหนา้ฝ่าย 
คือ 1 ปี ในระหวา่งท่ีด ารงต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายตอ้งน าเสนอ  “รายงานความก้าวหน้าประจ าเดือน”  รายงาน
ต่อผูอ้  านวยการ 
 ในส่วนของการบริหารบุคลากรซ่ึงเป็นปัจจยัหลกั โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัแผนพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์การก ากบัติดตามอยา่งเป็นระบบ และการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร และ ความกา้วหนา้
ในวชิาชีพ ใชก้ารประเมินผลท่ีหลากหลาย อาทิเช่น  การประเมินตนเอง การประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง การท าสังคมมิติบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา การทดสอบความรู้ประจ าปีในดา้นต่างๆ 
อาทิเช่น ความรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต การปฏิรูปการศึกษา ความรู้รายวชิา  การทดสอบ
ภาษาองักฤษ และอ่ืนๆ ตามแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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1.2  แนวทางการจัดการศึกษา 

 

 ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย 
 

 ปรัชญาโรงเรียน 
1.จุดหมายของชีวิต คือการรู้จกัสัจธรรมความจริง และการเขา้ถึงธรรมอนัสูงสุด  อนัเป็นบ่อ เกิดของ ชีวิต 
2.มนุษยทุ์กคนตอ้งท างาน ความอุตสาหะ วิริยะ เป็นหนทางสู่ความส าเร็จ ดงัปณิธานของโรงเรียนท่ีวา่  

LABOR  OMNIA  VINCIT 
 

 วสัิยทัศน์  (  Vision ) 
      โรงเรียนอสัสัมชญัระยองเป็นผูน้ าทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต   มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

การศึกษาปฐมวยั ( Kindergarten  Education ) 
 

 พนัธกจิ  (  Mission ) 
1. ส่งเสริมเด็กใหมี้พฒันาการดา้นร่างกายเหมาะสมตามวยั 
2. ส่งเสริมเด็กใหมี้พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจตามจิตตารมณ์นกับุญมงฟอร์ตฯ 

และเหมาะสมตามวยั 
3. ส่งเสริมเด็กใหมี้พฒันาการดา้นสังคมและมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ (7 Habits) 

เหมาะสมตามวยั 
4. พฒันาใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาตามมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวยั 

          5.  พฒันาเด็กใหมี้ทกัษะชีวติ และทกัษะทางสังคม เหมาะสมตามวยั 
          6.  พฒันาเด็กใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวยั 
          7.  พฒันาเด็กใหมี้อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          8.  พฒันาครูใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
          9. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
        10. พฒันาหลกัสูตรใหมี้การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

11. บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และมีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
12. พฒันาเทคโนโลย ี บรรยากาศ อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มตามแนวการศึกษามงฟอร์ต           

        13.  ส่งเสริมใหมี้การ สืบสานและอนุรักษ ์ศิลปะ วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
        14.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั บุคคล และองคก์รต่างๆ เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
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 เป้าประสงค์ ฝ่ายปฐมวยั (Kindergarten Goals ) 
1. เด็กมีพฒันาดา้นร่างกายเหมาะสมตามวยั 
2. เด็กมีพฒันาดา้นอารมณ์และจิตใจตามจิตตารมณ์นกับุญมงฟอร์ตฯเหมาะสมตามวยั 
3. เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมและมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จเหมาะสมตามวยั 
4. เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาตามมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวยั 
5. เด็กมีทกัษะชีวติเหมาะสมตามวยั 
6. เด็กมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากลเหมาะสมตามวยั 
7. เด็กมีอตัลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
8. ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
9. โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
10. โรงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาระดบัปฐมวยัเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
11. โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากล 
12. โรงเรียนมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
13. โรงเรียนมีการพฒันาเทคโนโลย ี จดับรรยากาศ อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว

การศึกษามงฟอร์ตและสากล 
14. โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษศิ์ลป วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
15. โรงเรียนมีการส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายกบับุคคล และองคก์รต่างๆ เพื่อใหโ้รงเรียนเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ( Basic  Education ) 
 

 พนัธกจิ  (  Mission ) 
         1.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
        2.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงคต์ามจิตตารมยม์งฟอร์ต 
        3.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
            ตลอดชีวิต 
        4.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
        5.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะตามหลกัสูตรสถานศึกษาสู่สากล 
        6.  ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติและอาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21 
        7.  ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
        8.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีอตัลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
        9.  ส่งเสริมและพฒันาครูใหป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด  
             ประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
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        10. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
        11. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        12. บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และมีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
 13. พฒันาเทคโนโลย ี บรรยากาศ อาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มตามแนวการศึกษามงฟอร์ต           
        14. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีการ สืบสานและอนุรักษศิ์ลป วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
.       15. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั บุคคล และองคก์รต่างๆ เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

 เป้าประสงค์ ( Goals ) 
         1.  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
        2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ตามจิตตารมยน์กับุญมงฟอร์ต 
        3.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
        4.  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
        5.  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรโรงเรียนและสู่สากล 
        6.  ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติและอาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21 
        7.  ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
        8.  ผูเ้รียนมีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
        9.  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
        10. โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
        11. โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        12 .โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากลตามบริบท 
        13 .โรงเรียนมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
        14.โรงเรียนมีการพฒันาเทคโนโลย ี และจดับรรยากาศ อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนว 
             การศึกษามงฟอร์ตและสากล 
        15.โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษศิ์ลป วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
        16.โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายกบับุคคล องคก์รและสถาบนัต่างๆใน 
            การใหโ้รงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ (   Identity ) 
 เอกลกัษณ์โรงเรียน          
1. จดัการเรียนรู้แบบ Bilingual   
2. ส่งเสริมดา้นสุนทรียศาสตร์ 
3. เสริมสร้างบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
 อตัลกัษณ์นักเรียน 
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1. นกัเรียนสามารถเรียนรู้โดยใชภ้าษาสากลเป็นส่ือ 
2. นกัเรียนมีสุนทรียศาสตร์ตามหลกัสูตร 
3. นกัเรียนมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
 ค่านิยม 

            1.   ยดึมัน่ในสัจจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร) 
           2.   มีความวริิยะ  อุตสาหะ ( Lobor  Omnia  Vincit ) 
           3.   มีความรับผดิชอบต่อสังคม 
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   1.3.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

1) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 

ระดบัการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง
(จ านวนปี) 

ชาย หญงิ 
ต ่ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ และ
ผูอ้  านวยการ  

1 - 1 - - - 1  

ผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการ - - - - - - - - 
ผูรั้บใบอนุญาตและ
ผูอ้  านวยการ 

- - - - - - - - 

ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ - - - - - - - - 
ผูรั้บใบอนุญาต - - - - - - - - 
ผูจ้ดัการ - - - - - - - - 
ผูอ้  านวยการ - - - - - - - - 
รองผูอ้  านวยการ - - - - - - - - 
ครู (บรรจุ) 40 131 171 - 153 18 - 11 
ครูสนบัสนุนการสอน 5 20 25 2 19 4  16 
ครูพิเศษ/ครูผูช่้วย (ไม่บรรจุ) 4 7 11 1 10 - - 2 
ครูต่างประเทศ 18 35 53 - 51 1 1 3 
พี่เล้ียง - 9 9 7 2 - - 4 
บุคลากรทางการศึกษา 1 1 2 - 2 - - 3 
นกัการภารโรง 12 63 75 75 - - - 11 
คนขบัรถ 3 - 3 3 - - - 5 
ยามรักษาความปลอดภยั - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ(ระบุ เจา้หนา้ท่ีอตัราจา้ง) 1 12 13 12 1 - - 4 

 
-จ านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก      122    คน คิดเป็นร้อยละ     71.35   
-จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั     49    คน คิดเป็นร้อยละ    28.65 
-สาขาท่ีขาดแคลนครูวชิา             -        จ  านวน    -        คน 
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2) จ านวนครูผูส้อนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉล่ียจ านวนชัว่โมงในการสอนของครู 1 คน 
สาขาวชิา จ านวน (คน) ชัว่โมงสอนเฉล่ีย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 

1. ปฐมวยั 14 25  
2. การประถมศึกษา 16 20  
3. ภาษาไทย 11 20  
4. สังคมศึกษา 12 20  
5. วทิยาศาสตร์ 16 20  
6. คณิตศาสตร์ 8 20  
7. ภาษาองักฤษ 17 20  
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 18 20  
9. เทคโนโลยทีางการศึกษา 3 20  
10. คหกรรม 3 20  
11. การจดัการทัว่ไป 1 20  
12. ศิลปะ/จิตกรรม 4 20  
13. หลกัสูตรและการสอน 4 20  
14. คอมพิวเตอร์ 9 20  
15. ดนตรี/นาฎศิลป์/ดุริยางค ์ 13 20  
16. ภาษาจีน 3 21  
17. บริหารการศึกษา 1 20  
18. วดัผลประเมินผล 1 18  
19. จิตวทิยา 1 20  
20. การบญัชี 2 20  
21. พฒันาการครอบครัวและเด็ก 1 25  
22. การศึกษาพิเศษ 1 25  
23. บริหารธุรกิจ 1 25  
24. รัฐประศาสนศาสตร์ 1 25  
25. การศึกษา 4 20  
26. การตลาด 1 5  
27. การแนะแนว 1 5  
28. บรรณารักษ ์ 1 5  

รวม 168   
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1.4 ข้อมูลนักเรียน  ( 10  พ.ย. 2560 ) 
          1.) จ  านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้นเรียน เพศ 

จ านวนนกัเรียน 

ระดบัชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

-ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 121 100 221 
-ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 118 121 239 
-ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 136 100 236 

รวม 375 321 696 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 157 123 280 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 164 111 275 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 148 123 271 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 150 122 272 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 178 108 286 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 170 124 294 

รวม 967 711 1,678 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 161 120 281 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 172 67 239 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 159 82 241 

รวม 492 269 761 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 108 84 192 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 116 74 190 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 118 86 204 

รวม 342 244 586 
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2.)   จ  านวนนกัเรียนลกัษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลกัษณะ 

ระดบัชั้น 
คุณลกัษณะ 

พิการ ดอ้ยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - - - 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - - - 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - - - 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - - - 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - - - 
-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 - - - 

รวม    
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - - - 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 - - - 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 - - - 

รวม    
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - - - 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 - - - 
-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 - - - 

รวม    

 
3) จ านวนนักเรียนในแต่ละระดบัชั้นท่ีผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การ

เขียน การคิดค านวณ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทกัษะตามหลกัสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์  และเขียน 

ระดบัชั้น 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(การอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน) 
ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 280 87.22 12.66 0.12 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 275 84.18 15.82 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 270 63.98 36.02 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 271 83.03 16.97 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 286 49.46 50.54 0.00 0.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 294 92.52 7.48 0.00 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 281 90.91 9.09 0.00 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 239 89.33 10.67 0.00 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 240 85.07 14.93 0.00 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 187 50.65 49.35 0.00 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 185 54.86 45.14 0.00 0.00 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 202 65.35 34.65 0.00 0.00 

รวม 896.56 303.32 0.12 0.00 

เฉล่ียร้อยละ 74.71 25.28 0.01 0.00 

 ท่ีมา : งานวดัและประเมินผล   วนัท่ี 9 เมษายน 2561 
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คุณลกัษณะพงึประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ จ านวน
นักเรียน 

ระดับ 4(ดีเยีย่ม) ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2 (พอใช้) 

1.รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 3031 100.00 0 0 
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 3031 99.66 0.34 0 
3. มีวนิยั 3031 88.61 11.39 0 
4. ใฝ่เรียนรู้ 3031 72.36 27.64 0 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 3031 94.47 5.53 0 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 3031 83.09 16.91 0 
7. รักความเป็นไทย 3031 100.00 0 0 
8. มีจิตสาธารณะ 3031 99.88 0.12 0 

 
นักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑ์ 

 
ระดับช้ัน 

น ้าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น า้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง หมาย
เหตุ ตาม

เกณฑ์ 

ร้อยละ ไม่
ตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ ตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ ไม่
ตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ ตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ ไม่
ตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี1 233 83.21 47 16.79 260 92.86 20 7.14 241 86.07 39 13.93 280 

ประถมศึกษาปีท่ี2 225 81.52 51 18.48 236 85.51 20 7.25 228 82.61 48 17.39 276 

ประถมศึกษาปีท่ี3 232 85.93 38 14.07 249 92.22 21 7.78 229 84.81 41 15.19 270 

ประถมศึกษาปีท่ี4 205 75.65 66 24.36 238 87.82 33 12.18 239 88.19 32 11.81 271 

ประถมศึกษาปีท่ี5 218 76.22 68 23.78 258 90.21 28 9.79 212 74.13 74 25.87 286 

ประถมศึกษาปีท่ี6 199 67.69 95 32.31 255 86.73 39 13.27 205 69.73 89 30.27 294 

มธัยมศึกษาปีท่ี1 198 70.71 82 29.29 239 85.36 41 14.64 204 72.86 76 27.14 280 

มธัยมศึกษาปีท่ี2 166 69.75 72 30.25 208 87.39 30 12.61 172 72.27 66 27.73 238 

มธัยมศึกษาปีท่ี3 177 73.14 65 26.86 212 87.60 30 12.40 176 72.73 66 27.27 242 

มธัยมศึกษาปีท่ี4 139 73.16 51 26.84 167 87.89 23 12.11 141 74.21 49 25.79 190 

มธัยมศึกษาปีท่ี5 136 73.91 48 26.09 154 83.70 30 16.30 141 76.63 43 23.37 184 

มธัยมศึกษาปีท่ี6 158 77.83 45 22.17 174 85.71 29 14.29 141 69.46 62 30.54 203 
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ระดับช้ัน 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
หมายเหตุ ตามเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ตามเกณฑ์ ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี1 279 99.64 1 0.36 280 
ประถมศึกษาปีท่ี2 276 100.00 0 0.00 276 
ประถมศึกษาปีท่ี3 270 100.00 0 0.00 270 
ประถมศึกษาปีท่ี4 222 81.92 49 18.08 271 
ประถมศึกษาปีท่ี5 285 99.65 1 0.35 286 
ประถมศึกษาปีท่ี6 293 99.66 1 0.34 294 
มธัยมศึกษาปีท่ี1 275 98.21 5 1.79 280 
มธัยมศึกษาปีท่ี2 238 100.00 0 0.00 238 
มธัยมศึกษาปีท่ี3 242 100.00 0 0.00 242 
มธัยมศึกษาปีท่ี4 190 100.00 0 0.00 190 
มธัยมศึกษาปีท่ี5 184 100.00 0 0.00 184 
มธัยมศึกษาปีท่ี6 199 98.03 4 1.97 203 

 
   1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
   ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6จ าแนกตามรายวชิา 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-Net ปีการศึกษา 2560 ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

สาระวชิา จ านวนคน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

ภาษาไทย 294 55.08 15.94 1.70 56.80 41.50 
คณิตศาสตร์ 294 55.95 22.62 1.70 64.29 34.01 
วทิยาศาสตร์ 294 51.45 14.28 4.08 73.13 22.79 
ภาษาองักฤษ 294 66.19 23.65 2.04 35.37 62.59 
 

หมายเหตุ   1.  จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดูจากรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวชิา 
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    2.  จ านวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี  ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 2.1 ปรับปรุง  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  0.00 – 1.00 

 2.2 พอใช้  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 

 2.3 ดี  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00  

เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ( O-Net ) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-Net ปีการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

สาระวชิา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ภาษาไทย 240 55.58 14.61 0.42 85.83 13.75 
คณิตศาสตร์ 240 40.82 20.81 2.50 86.67 10.83 
วทิยาศาสตร์ 240 37.67 10.63 5.83 93.75 0.42 
ภาษาองักฤษ 240 43.51 16.52 2.92 90.00 7.08 
 

หมายเหตุ   1.  จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดูจากรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพืน้ฐานค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

    2.  จ านวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี  ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 2.1 ปรับปรุง  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  0.00 – 1.00 

 2.2 พอใช้  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 

 2.3 ดี  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รikp 
21 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ( O-Net ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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22 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-Net ปีการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

สาระวชิา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ภาษาไทย 202 55.15 14.45 0.99 91.09 7.92 
คณิตศาสตร์ 201 25.51 16.40 2.49 94.03 3.48 
วทิยาศาสตร์ 202 31.70 11.91 3.96 95.54 0.50 
สังคมศึกษา ฯ 199 36.98 9.07 9.55 89.95 0.50 
ภาษาองักฤษ 201 41.99 17.02 0.00 92.54 7.46 
 

หมายเหตุ   1.  จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดูจากรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพืน้ฐานค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

    2.  จ านวนร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี  ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 2.1 ปรับปรุง  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง  0.00 – 1.00 

 2.2 พอใช้  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 

 2.3 ดี  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00  
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เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ( O-Net ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
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1.6 รางวลัทีโ่รงเรียนได้รับ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

สถานศึกษา   
โล่เกียรติคุณ   
โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง 

เน่ืองจากจดัการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพเพื่อพฒันาเด็ก และเยาวชนใน
จงัหวดัระยองมากกวา่ 50 ปี  

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สมาคม
การศึกษาเอกชนจงัหวดัระยอง 

ผูบ้ริหาร    
ดร.สุรกิจ    ศรีสราญกุลวงศ ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชนดีเด่น ( Opec  administrator  
award 2017 ) 

กระทรวงศึกษาธิการ@
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ ์
 
 

ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนดีเด่น งานสัปดาห์วนัการศึกษา
เอกชน ประจ าปีการศึกษา  2560 

กระทรวงศึกษาธิการ@
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ ์ ไดส้นบัสนุนการด าเนินงานการบูรณา
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชน
ปากน ้าประแส  อ าเภอแกลง   จงัหวดั
ระยอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วฒันธรรม 

ดา้นครู   
นางสิรินุช      ทตัตะพนัธ์ุ รางวลัรองชนะเลิศ การป้ันดินน ้ามนั

ระดบัปฐมวยั  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาคร้ัง
ท่ี 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระยองเขต 1 
 

นางสาวอาภาภรณ์  วรุิตมพ์งศส์กลุ รางวลัดีเยีย่ม โครงงานวทิยาศาสตร์
ระดบัเด็กเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2560 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

นางสาวโกสุม     มัน่คง รองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวด
แข่งขนัร้องเพลงจีน ประจ าปี
การศึกษา 2560 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

นายกฤช           ศิลปชยั 
นายณฐัพล        สิทธิพรรณโยธา 

รางวลัชนะเลิศ รายการTo  Be  
Number 1 MPR Music  Contest 6 

ชมรมสมาคมกลุ่มโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวนัออก 

นางเยาวลกัษณ์  บรรเทิงใจ รางวลัเหรียญทองแดงและชมเชย  
การแข่งขนั ASMO  คณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

Asian Science  and Mathematics 
Olympaid  ASMO 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
นายกฤช          ศิลปชยั รางวลัชนะเลิศ รายการ Bao  Young  

Blood  
มูลนิธิคาราบาวแดงร่วมกบั
บริษทัเวิร์คพอ้ยเอนเตอร์เท
นเมนท ์

นางศนัสนียา     ข  ากลดั รางวลัชมเชย การแข่งขนัวิทยาศาสตร์ 
โครงการประเมินและพฒันาสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
TEDEL  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) 

นางศนัสนียา    ข  ากลดั รางวลัเหรียญทองแดงและรางวลั
ชมเชยรายการ ASMO  คณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 
2560 

Asian Science  and Mathematics 
Olympaid  ASMO 

นางศนัสนียา    ข  ากลดั การแข่งขนัโอลิมปิกวชิาการ (สอวน.) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการ
และพฒันามาตรฐาน
วทิยาศาสตร์ 

นางสาวพิชชา   สกนธวฒัน์ รางวลัเหรียญทองและเหรียญทองแดง 
รายการการแข่งขนั  SEAMO  
คณิตศาสตร์โอลิมปิก  ประจ าปี 2560    

Southeast  Asian  Mathematical   
Olympiad   SEAMO 

นางสาวพิชชา   สกนธวฒัน์ รางวลัเหรียญเงินและรางวลัชมเชย  
รายการแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18/2560 
 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

นางสาวพิชชา   สกนธวฒัน์ รางวลัชมเชย การแข่งขนัวทิยาศาสตร์ 
โครงการประเมินและพฒันาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ TEDEL ประจ าปี     
พ.ศ. 2560 
 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) 

นางสาวกญัญภ์ทัร์  ชชัวาลธิติวฒัน์  รางวลัเหรียญทองแดง โครงการ
พฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ( สสวท.) 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
นางสาวกญัญภ์ทัร์  ชชัวาลธิติวฒัน์ รางวลัเหรียญเงิน  การสอบ Math- 

Eng Contet ( MEC ) คร้ังท่ี 3/2560 
มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

นางสาวกญัญภ์ทัร์  ชชัวาลธิติวฒัน์ รางวลัเหรียญทองและเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ
แกป้้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18/2560 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

นางสาวพิชชา    สกนธวฒัน์ รางวลัเหรียญทองแดงและรางวลั
ชมเชยรายการ ASMO  คณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 
2560 

Asian Science  and Mathematics 
Olympaid  ASMO 

นางสาวกญัญภ์ทัร์  ชชัวาลธิติวฒัน์ รางวลัเหรียญเงินและเหรียญทองแดง
รายการ ASMO  คณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์โอลิมปิก ประจ าปี 2560 

Asian Science  and Mathematics 
Olympaid  ASMO 

นายอโรชา    สุภานิชย ์ รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง การ
แข่งขนัสร้างและบงัคบัเรือเบาะ
อากาศ Hover  craft 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา 

 รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง รายการ
การแข่งขนัอากาศยานบงัคบัวทิยบิุน
บรรทุกสัมภาระ (ระดบัเขตพื้นท่ี) 

สพฐ งานศิลปะหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี 67 ปีการศึกษา 
2560 

 รางวลัเหรีญเงินและรางวลัชมเชย 
รายการการแข่งขนัอากาศยานบงัคบั
วทิยบิุนบรรทุกสัมภาระ(ระดบัภาค) 

สพฐ งานศิลปะหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังท่ี 67 ปีการศึกษา 
2560 

นางดวงเดือน  พฒันภูทอง 
นายมาโนช     พรหมจรรย ์

รางวลัชมเชย รายการการประกวดวาด
ภาพสดบางแสนสร้างศิลป์ประจ าปี
การศึกษา 2561 

เทศบางเมืองแสนสุข ร่วมกบั
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยับูรพา คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมภาพ
พิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  
สถาบนัพฒันาศิลป์ กระทรวง
วฒันธรรม  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
และบริษทั ไลฟ์แอนดลี์ฟวิง่ 
จ  ากดั 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
นายสมยศ    สุขาล รางวลัเหรียญทอง รายการกีฬา

นกัเรียน นกัศึกษา แห่งชาติคร้ังท่ี 39 
คดัเลือกตวัแทนเขตการแข่งขนัท่ี (2) 

กรมพลศึกษา ส านกังานการ
ท่องเท่ียวกีฬาจงัหวดั
สมุทรปราการ 

นายประสงค ์ รอดคลองตนั รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวลิาศ     ศิริพนัธ์ รางวลัเหรียญทอง ในรายการการ
แข่งขนัเพลงคุณธรรมระดบัมธัยมตน้ 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวลิาศ     ศิริพนัธ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนงานชุมนุม
ลูกเสือนานาชาติ ณ ประเทศองักฤษ
จากทัว่ประเทศ 

ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

นายเกรียงไกร  คงเมือง 
นายราม         วเิศษสุวรรณ 

รางวลัเหรียญทอง   รายการ ACT  
MUSICE  FESTIVALS 2017 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

นางสาวปิยทิพย ์  เชียงอุทยั รางวลัรองชนะเลิศระดบัภาค
ตะวนัออก การแข่งขนัการประกวด
การแสดงละครทางวทิยาศาสตร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ์
ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 

ด้านนักเรียน   
เด็กหญิงลภสัรดา   พงศสุ์ทธินนัท ์ รองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวด

แข่งขนัร้องเพลงจีน 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

เด็กหญิงปทิตตา      รอดทุ่ง 
เด็กหญิงจิดาภา       รักวณิชย ์
เด็กหญิงกวินทิพย ์   ศรีเดชะ 
เด็กหญิงณฐมน       บุตรพรหม 
เด็กหญิงสวภทัร      สุขงั 

รางวลัดีเยีย่ม โครงงานวทิยาศาสตร์
ระดบัเด็กเล็ก 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

เด็กหญิงพิณลดา   วงษอิ์นทร์
จนัทร์ 

เด็กหญิงสุภชานนัท ์ อน้สุวรรณ 
เด็กชายธีรวชัร        เทียนมงคล 

รองชนะเลิศอนัดบั 2 การป้ันดิน
น ้ามนั ระดบัชั้นปฐมวยั งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา  
คร้ังท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 
 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 



 

 

รikp 
28 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
เด็กชายจกัรพฒัน์   ศศิธนานนัท ์
นายภทัรลกัษณ์     ศศิธนานนัท ์
นายอภิวฒัน์         ศุภสกุลด ารง 
นายยศศกัด์ิ          บนัเทิงใจ 

รางวลัชนะเลิศ   To  Be Number 1  
MPR  Music  Contest 6  

ชมรมสมาคมกลุ่มโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวนัออก 

เด็กชายจกัรพฒัน์   ศศิธนานนัท ์
นายภทัรลกัษณ์     ศศิธนานนัท ์
นายอภิวฒัน์         ศุภสกุลด ารง 

BAO  Young  Blood  Season 3 มูลนิธิคาราบาวแดงร่วมกบั
บริษทัเวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เท
นเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

เด็กหญิงพทัธนนัท ์ วงศป์รีชา
สวสัด์ิ 

รางวลัชมเชยวชิาวทิยาศาสตร์ ม.3/ 
การประเมินและพฒันาสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กหญิงพทัธนนัท ์ วงศป์รีชา
สวสัด์ิ 

เด็กชายณทตั        สุจริตรัฐ 

รางวลัเหรียญทองแดง วชิา
วทิยาศาสตร์ ม.3/การแข่งขนั 
คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2017 โดยASMO  THAI 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กหญิงพชัรพร     แสงสุรศกัด์ิ รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัชิง
แชมป์การคิดและแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18/2560  

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

เด็กชายธมกร    หล่อยดา 
 

รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัชิง
แชมป์การคิดและแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์  คร้ังท่ี 18/2560 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

เด็กหญิงณชัชา   หล่อยดา รางวลัชมเชย  การแข่งขนัชิงแชมป์
การคิดและแกปั้ญหาคณิตศาสตร์  
คร้ังท่ี 18/2560 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

เด็กหญิงพิชชา    วฒันเทวกีุล รางวลัชมเชย การประเมินและพฒันา
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ ป.6 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เด็กชายพาสิษฐ ์   สมเกียรติวีระ 
เด็กชายธมกร      หล่อยตา 

รางวลัเหรียญทองแดง วชิา
วทิยาศาสตร์ ป.4  

ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH COMPETITION 2017 

เด็กชายธมกร       หล่อยตา รางวลัชมเชย วชิาคณิตศาสตร์ ป.4 ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH COMPETITION 2017 
 



 

 

รikp 
29 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
เด็กชายพงศศ์รัณ   หวงัง าทรัพย ์
เด็กหญิงณชัชา      หล่อยตา 

รางวลัชมเชย วชิาคณิตศาสตร์ ป.2 ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH COMPETITION 2017 

เด็กชายทิวตัถ ์      เพชรแดง รางวลัเหรียญทองแดง วชิา
วทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 

ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH COMPETITION 2017 

เด็กชายพาสิษฐ ์    สมเกียรติวรีะ รางวลัเหรียญทองแดง วชิา
วทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 

ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH COMPETITION 2017 

เด็กชายธมกร       หล่อยตา รางวลัเหรียญทองแดง วชิา
วทิยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 

ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH COMPETITION 2017 

เด็กชายพีพงศ ์     ศรีรักยิม้ รางวลัชมเชย  วชิาวทิยาศาสตร์ ระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH COMPETITION 2017 

เด็กชายกฤตวร์ี    ชยัประเสริฐสุด 
เด็กชายณฐัปภสัร์  เอกอตัรพ
รพล 

รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัชิง
แชมป์การคิดและแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18/2560  

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

เด็กชายกฤตวร์ี    ชยัประเสริฐสุด รางวลัเหรียญเงิน การสอบ Math-
Engcontest (MEC) คร้ังท่ี 3/2560 
 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

เด็กชายวฤนทร์    สิงหเสนี รางวลัชมเชย การแข่งขนัคณิตศาสตร์ 
โครงการประเมินและพฒันาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ ( TEDET ) ประจ าปี 
พ.ศ.2560 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
( สสวท.) 

เด็กชายณฐัปภสัร์   เอกอคัรพรพล รางวลัเหรียญทองแดง การสอบ
คดัเลือกนกัเรียนเขา้โครงการพฒันา
อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
( สสวท.) 

เด็กชายจกัรภทัร    นิยมรัตน์ 
เด็กชายณฐัปภสัร์   เอกอคัรพรพล 

รางวลัเหรียญเงิน วชิาคณิตศาสตร์ 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  การแข่งขนั 
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2017 โดย ASMO  THAI 
 

ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH  COMPETITION  2017  



 

 

รikp 
30 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
เด็กหญิงพชัรพร     แสงสุรศกัด์ิ รางวลัเหรียญทองแดง วชิา

คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  
การแข่งขนั คณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ ประจ าปี 2017 โดย 
ASMO  THAI 
 

ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH  COMPETITION  2017  

เด็กชายกฤตวร์ี     ชยัประเสริฐสุด 

เด็กชายนนทชั      ลาชโรจน์ 
รางวลัชมเชย วชิาคณิตศาสตร์ ระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 6  การแข่งขนั 
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2017 โดย ASMO  THAI 

ASMO  THAI  SCIENCE & 
MATH  COMPETITION  2017  

นางสาวชลธร     คีตสิน 
นายปฐมทศัน์     จินาพนัธ์ 
นายกฤษณ์        ตั้งทรงเจริญ 
 

ผา่นการอบรมหลกัสูตรค่าย 1 สอวน.
วชิาฟิสิกส์ / การแข่งขนัโอลิมปิก
วชิาการ(สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 
2560 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวทิยาลยั 
ชลบุรี 

นางสาวชลธร     คีตสิน 
นายกฤษณ์        ตั้งทรงเจริญ 
 

ผา่นการอบรมหลกัสูตรค่าย 2 สอวน.
วชิาฟิสิกส์   / การแข่งขนัโอลิมปิก
วชิาการ(สอวน.) ประจ าปีการศึกษา 
2560 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการ
และพฒันามาตรฐาน
วทิยาศาสตร์ศึกษา 

เด็กชายพงศศ์รัน   หวงัฝ่ายทรัพย ์ รางวลัเหรียญทอง   การแข่งขนั 
SEAMO คณิตศาสตร์ โอลิมปิก 
ประจ าปี  2560 
 

 Southeast  Asian  Mathematical  
Olympiad  - SEAMO 

ด.ญ.แพรวขวญั  เลาหศกัด์ิ
ประสิทธ์ิ  

รางวลัเหรียญทองแดง   การแข่งขนั 
SEAMO คณิตศาสตร์ โอลิมปิก 
ประจ าปี  2560 
 

 Southeast  Asian  Mathematical  
Olympiad  - SEAMO 

นายศุภกิตต์ิ       วชันุภาพร รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนักา
ประดิษฐแ์ละบงัคบัเรือเบาะอากาศ  
( Hover  Craft ) ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา 



 

 

รikp 
31 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
เด็กชายภทัรพล    กายดีสุข รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรม

การแข่งขนัอากาศยานบงัคบัดว้ยวทิย ุ
ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดบัชั้น 
ม.4 – ม.6 

สหวทิยาเขตระยอง 1 ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 18 

เด็กชายศิลปิน   พรหมจรรย ์ รางวลัชมเชย ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ การประกวดวาดภาพ บาง
แสนสร้างศิลป์ ประจ าปี 2561 ณ 
เทศบาลเมืองแสนสุข จงัหวดัชลบุรี 

เทศบาลเมืองแสนสุข จงัหวดั
ชลบุรี 

นายพงศกร     ชาวราษฎร์ รางวลัชมเชย ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายการประกวดวาดภาพ บางแสน
สร้างศิลป์ ประจ าปี 2561 ณ เทศบาล
เมืองแสนสุข จงัหวดัชลบุรี 

เทศบาลเมืองแสนสุข จงัหวดั
ชลบุรี 

เด็กชายพฒันภูมิ    พฒันภูทอง รางวลัชมเชย ระดบัประถมศึกษา
ตอนตน้การประกวดวาดภาพ บาง
แสนสร้างศิลป์ ประจ าปี 2561 ณ 
เทศบาลเมืองแสนสุข จงัหวดัชลบุรี 

เทศบาลเมืองแสนสุข จงัหวดั
ชลบุรี 

เด็กหญิงกญัญพ์ชัร   พรหมจรรย ์ รางวลัชมเชย ระดบัประถมศึกษา
ตอนตน้การประกวดวาดภาพ บาง
แสนสร้างศิลป์ ประจ าปี 2561 ณ 
เทศบาลเมืองแสนสุข จงัหวดัชลบุรี 

เทศบาลเมืองแสนสุข  
จงัหวดัชลบุรี 

เด็กหญิงนิตา     ยงยทุธ รางวลัพิเศษ Purchasing Award ระดบั
ประถมศึกษาตอนปลาย การประกวด
วาดภาพ บางแสนสร้างศิลป์ ประจ าปี 
2561 ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จงัหวดั
ชลบุรี 

เทศบาลเมืองแสนสุข  
จงัหวดัชลบุรี 

นายณฐัพล      บุญพิทกัษกิ์จ ชนะเลิศ กระโดดไกล (ชาย)  กีฬา
นกัเรียน นกัศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 39 
คดัเลือกตวัแทนเขตการแข่งขนัท่ี 2 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
สมุทรปราการ 

นายชนินทร์     มีเฒ่า รางวลัเหรียญทองระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก   การแข่งขนัเพลงพระราช
นิพนธ์  

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  



 

 

รikp 
32 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
เด็กหญิงฐิตารีย ์    นิลใจพงษ ์
เด็กหญิงนฤภรณ์   หล่อวณิชย ์
เด็กหญิงปุณณภา  มนตป์ระสิทธ์ิ 
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เติมวิทยว์รกลุ 
เด็กหญิงอตินุช      จ  ารัสแสง 

รางวลัเหรียญทองระดบัภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก รายการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดบัมธัยม 1 – มธัยม 3 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายธงไชย           เอ่ียมชม ไดเ้ป็นตวัแทนงานชุมนุมลูกเสือ
นานาชาติ ณ ประเทศองักฤษ  

ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

เดก้หญิงม่ิงแกว้     สุบิน รางวลัเหรียญทอง การประกวด Piano  
ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  
โครงการ ACT Music  Festival 2017  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

นายเกษมศกัด์ิ       โพธ์ิสิงห์ รางวลัเหรียญทอง การประกวด Classic 
Guitar ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการ ACT  Music  Festival 2017   

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

เด็กชายชิรวชิญ ์       รินทะศกัด์ิ 
เด็กชายศิวกร           อินค านอ้ย 
เด็กหญิงญารินทร์ดา   ยิม้สง่า 
เด็กชายชวศิ             ปิตุเตชะ 
เด็กหญิงจิรัชญา         ไชยสาร 
เด็กหญิงศิริวรรณ       วงศโ์ภคิน 
เด็กหญิงเปรมมิกา      บุญแกว้ 
เด็กหญิงนฤภร         หล่อวณิชย์
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เติมวิทยว์รกลุ 
เด็กชายณวตัร       สุจริตรัฐ 

รองวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  การ
ประกวดการแสดงละครทาง
วทิยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ สัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
ภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 34  

สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ์
ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 

 
1.7 ข้อมูลอาคารสถานที ่ 

 

ขอ้มูลอาคารสถานท่ี ประกอบดว้ย จ านวนอาคาร จ านวนหอ้งประกอบ 
 อาคารเรียน   6  หลงั   หอ้งเรียน  97  หอ้ง 
 หอ้งพกัครู  18  หอัง            อาคารประกอบ  13  หลงั 
 หอ้งประกอบ  99  หอ้ง   หอ้งน ้า                     132   หอ้ง 
 หอ้งประชุม    4    หอ้ง  หอ้งสมุด    4    หอ้ง 
 หอ้งพยาบาล    1    หอ้ง          สระวา่ยน ้า           2    สระ 
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     สนามเด็กเล่น       2   สนาม        สนามฟุตบอล      1    สนาม 
     สนามบาสเก็ตบอล 2   สนาม สนามเทนนิส        2    สนาม 
 สนามฟุตซอล  1   สนาม สนามวอลเลยบ์อล  1    สนาม 
 สนามเซปักตะกร้อ 1   สนาม สนามแบดมินตนั 3    สนาม 
 สนามเปตอง            3    สนาม          หอ้งพกัภราดา        5     หอ้ง 
 หอพกัครูต่างชาติ           59   หอ้ง  บา้นพกัพนกังาน             21    หอ้ง 

1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
                                                งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ รายจ่าย 
1.งบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล 38,629,922.59 1.รายจ่ายเป็นเงินเดือน

ครู/บุคลากร 
91,246,399.12 

2.งบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี 7,421,185.33 2.งบพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษา 

71,936,118.44 

3.งบประมาณโครงการเงินอุดหนุนนม 4,182,360.00 3.งบอ่ืนๆ 190,086,293.48 
4.งบอ่ืนๆ (ร.ร.) 303,035,343.12   

รวมรายรับ 353,268,811.04 รวมรายจ่าย 353,268,811.04 
 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ 25.83% ของรายรับ 
งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ 20.36% ของรายรับ 

 
1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 

 

ขอ้มูลอาชีพหลกัของชุมชน ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ อาชีพหลกัของผูป้กครอง ศาสนาท่ีผูป้กครองนับถือ 
รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครอง 
 

ศาสนาทีผู้่ปกครองนับถือ    
นบัถือศาสนาพุทธ   จ านวน  3,629 คน คิดเป็นร้อยละ   97.53 
นบัถือศาสนาคริสต ์   จ านวน  70 คน คิดเป็นร้อยละ   1.88 
นบัถือศาสนาอ่ืนๆ    จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ   0.59 
อาชีพผู้ปกครอง 
รับจา้ง/พนกังานบริษทั   จ านวน  2,070 คน คิดเป็นร้อยละ   55.63 
นกัธุรกิจ(คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  จ านวน  988 คน คิดเป็นร้อยละ   26.55 
ขา้ราชการ     จ านวน  183 คน คิดเป็นร้อยละ   4.92 
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แม่บา้น/พอ่บา้น    จ านวน  107 คน คิดเป็นร้อยละ   2.88 
รัฐวสิาหกิจ    จ านวน  163 คน คิดเป็นร้อยละ   4.38 
เกษตรกร/ชาวสวน/ประมง  จ านวน  157 คน คิดเป็นร้อยละ   4.22 
อ่ืนๆ ระบุ    จ านวน  53 คน คิดเป็นร้อยละ   1.42 
รายได้เฉลีย่ของผู้ปกครอง 
10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  203 คน คิดเป็นร้อยละ   5.46 
20,001 – 30,000 บาท   จ านวน  897 คน คิดเป็นร้อยละ   24.11 
30,001 – 40,000 บาท   จ านวน  932 คน คิดเป็นร้อยละ   25.05 
40,001 – 50,000 บาท   จ านวน  1,327 คน คิดเป็นร้อยละ   35.66 
50,001 ข้ึนไป    จ านวน  362 คน คิดเป็นร้อยละ   9.72 

1.10 แหล่งเรียนรู้ 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผูเ้รียนเฉล่ียต่อปี

การศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินปราชญช์าวบา้น 
 

การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับช้ันประถมศึกษา  1 – 6 

ล าดบั ระดบัชั้น สถานท่ี 
จ านวนนกัเรียน

เขา้ร่วม 
นกัเรียน
ไม่เขา้ร่วม 

รวม
ทั้งส้ิน 

1 ประถมศึกษาปีท่ี 1 ทศันศึกษาท่ีสวนนงนุช พทัยา จงัหวดั
ชลบุรี 

240 12 252 

2 ประถมศึกษาปีท่ี 1 
(Smart English) 

ท่ีUpside Down Pattaya และSwiss sheep 
farm จงัหวดัชลบุรี  

29 - 29 

4. ประถมศึกษาปีท่ี 2 Pattaya sheep farm จงัหวดัชลบุรี และ
พิพิธภณัฑบ์า้นหมี 

242 - 242 

5 ประถมศึกษาปีท่ี 2 
( Smart  English  ) 

ท่ีUpside Down Pattaya และ 
 Swiss sheep farm จงัหวดัชลบุรี  

29 - 29 

7 ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีหมู่บา้นวฒันธรรมไทธานี จงัหวดั
ชลบุรี 

240 - 240 

8 ประถมศึกษาปีท่ี 3 
(Smart English ) 

ท่ีUpside Down Pattaya และ 
 Swiss sheep farm จงัหวดัชลบุรี  

30 - 30 

10. ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีUpside Down Pattaya และ 
 Swiss sheep farm จงัหวดัชลบุรี  

245 - 245 
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ล าดบั
ท่ี 

ระดบัชั้น สถานท่ี 
จ านวนนกัเรียน

ท่ีเขา้ร่วม 
นกัเรียนท่ี
ไม่เขา้ร่วม 

รวม
ทั้งส้ิน 

11. ประถมศึกษาปีท่ี 4 
(Smart English ) 

ท่ีUpside Down Pattaya และ 
 Swiss sheep farm จงัหวดัชลบุรี  

25 - 25 

12. ประถมศึกษาปีท่ี 4 
( Smart Science ) 

เมืองทองธานี   กทม. 30 - 30 

13 ประถมศึกษาปีท่ี 5 ศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเล กองทพัเรือ 
อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 

261 - 261 

14. ประถมศึกษาปีท่ี 5 
( Smart  English  ) 

ท่ีUpside Down Pattaya และ 
 Swiss sheep farm จงัหวดัชลบุรี  

27 - 27 

15 ประถมศึกษาปีท่ี 5 
( Smart Science ) 

เมืองทองธานี  กทม. 30 - 30 

16 ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทศันศึกษาท่ีพิพิธภณัฑริ์บลีส์ จงัหวดั
ชลบุรี  

273 - 273 

17 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
( Smart  English  ) 

ท่ีUpside Down Pattaya และ 
 Swiss sheep farm จงัหวดัชลบุรี  

21 - 21 

18 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
( Smart Science ) 

เมืองทองธานี  กทม. 27 - 27 
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การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 - 6 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ล าดบั
ท่ี 

ระดบัชั้น สถานท่ี 
จ านวน
นกัเรียนท่ี
เขา้ร่วม 

นกัเรียน
ท่ีไม่เขา้
ร่วม 

รวม
ทั้งส้ิน 

1. มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทศันศึกษาท่ีพิพิธภณัฑริ์บลีส์พทัยา จ.ชลบุรี 281 - 281 
3 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ซาฟารีเวริล ์ กทม. 239 - 239 
5. มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทอ้งฟ้าจ าลอง  กทม. 241 - 241 
8. มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ณ เมืองโบราณ  จงัหวดัสมุทรปราการ 190 - 190 
9 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ณ ศูนยศึ์กษาการพฒันาอาวคุง้กระเบนฯ  

จ.จนัทบุรี 
188 - 188 

10 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ศูนยก์ารเรียนรู้ป่าวงัจนัทร์โดยสถาบนั
ปลูกป่าเเละระบบนิเวศ ปตท. 

202 - 202 
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1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีท่ีผา่นมา 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 

องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน

เฉลีย่ 

ระดับ

คุณภาพ 

แปล

ความหมาย 

องค์ประกอบที ่1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
                              สถานศึกษา 

4.96 5 ดีเยีย่ม 

องค์ประกอบที ่2  การจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ 
                              สถานศึกษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพตาม 
                              มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 ดีเยีย่ม 

องค์ประกอบที ่3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ          4.96 5 ดีเยีย่ม 

องค์ประกอบที ่4  การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัด 
                             การศึกษา ของสถานศึกษา        

5 5 ดีเยีย่ม 

องค์ประกอบที ่5  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                            ของสถานศึกษา 

4.92 5 ดีเยีย่ม 

องค์ประกอบที ่6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
                             การศึกษาของสถานศึกษา       

4.80 5 ดีเยีย่ม 

องค์ประกอบที ่7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน 
                            ประเมินคุณภาพภายใน      

4.96 5 ดีเยีย่ม 

องค์ประกอบที ่8 การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง      4.96 5 ดีเยีย่ม 

ผลการติดตามตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

คะแนนเฉลีย่รวม (1+2+3+4+5+6+7+8) ÷ 8 

4.94 5 ดีเยีย่ม 
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สรุปผลการติดตามตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ของโรงเรียน   
อสัสัมชัญระยอง            มีคะแนนเฉลี่ยรวม     4.94     ระดับคุณภาพ     ดีเยีย่ม   
  ระดับ 5  ดีเยีย่ม (4.50-5.00)  

  ระดับ 4  ดีมาก  (3.75-4.49)    

   ระดับ 3  ดี  (3.00-3.74)  

   ระดับ 2  พอใช้ (2.50-2.99)    

   ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 

หมายเหตุ การน าเสนอขอ้มูลในหัวขอ้ต่างๆ สามารถน าเสนอเป็นตาราง แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ ตามความ
เหมาะสม 
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บทที ่2 
ผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  การศึกษาระดบัปฐมวยั 

 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

โครงการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์หอ้ง ISP  
ปฐมวยั 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกใน 
การจดัประสบการณ์ใหแ้ก่นกัเรียน
โปรแกรม SP 
2. เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีส่ือ วสัดุ 
 อุปกรณ์ เพียงพอในการเรียนรู้ 

1.ส่ือและวสัดุอุปกรณ์การ 
เรียนหอ้ง  SMART PROGRAM 

จ านวน 1 หอ้งเรียน 
2.นกัเรียนอนุบาล1จ านวน 
30 คน 

95 มาตรฐานท่ี  5 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.4   
 

โครงการจดัซ้ือและ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ไอทีและเทคโนโลย ี

1.เพื่อใหค้รูและเด็กไดมี้ 
อุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยท่ีีมี
ประสิทธิภาพ   
2.เพื่อตอบสนองการใชง้านในการ
จดัการเรียนการสอน 

1.เด็กและครูปฐมวยัทั้งหมด 
2.ครูและเดก็ไดมี้อุปกรณ์ 

ไอทีและเทคโนโลยท่ีีมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองการ
ใชง้านในการจดัการเรียนการ
สอน 

93.50 มาตรฐานท่ี 5  
 ตวับ่งช้ีท่ี 5.4   
 

กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ปฐมวยั 

1.เพ่ือการเก็บภาพการปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ 
2.เพ่ือเก็บขอ้มูลในการรองรับการ
ตรวจประกนัของโรงเรียน 

1.กลอ้งถ่ายภาพ 1 ชุด 
2.อุปกรณ์ส าหรับเก็บขอ้มูล1ชุด 

3.มีกลอ้งส าหรับบนัทึก
ภาพน่ิง  วดีิโอและอุปกรณ์
เก็บขอ้มูลเพ่ือรองรับการ
ตรวจประกนัต่างๆ 

95.68 มาตรฐานท่ี  5   
ตวับ่งช้ีท่ี 5.4   
  
 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพนกัเรียน 

1.เพื่อใหเ้ด็กมีสุขนิสยัในการดูแล 
สุขภาพ อนามยัของตนเองท่ีดี 
2.เพ่ือใหเ้ด็กมีร่างกายแขง็แรง
สมบูรณ์มีสุขอนามยัท่ีดี 

1.เด็กปฐมวยั อ.1- อ.3  
2.เดก็มีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแล
สุขภาพอนามยัของตนเอง 
3.เด็ก มีร่างกายท่ีแขง็แรง
สมบูรณ์เหมาะสมตามวยั 

98.80 มาตรฐานท่ี  1  
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1-
1.4 
  

โครงการลด 1.เพ่ือใหเ้ด็กมีน ้ าหนกั-ส่วนสูง 1.เด็กปฐมวยัท่ีมีน ้าหนกัเกินเกณฑ ์ 95 มาตรฐานท่ี  1  



 

 

รikp 
40 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

น ้าหนกัพิชิตโรค
อว้น 

เป็นไปตามเกณฑข์องกรมอนามยั
กระทรวงสาธารณสุข 

2 .เด็ ก มีน ้ าห นั ก -ส่ วน สู ง
เป็นไปตามเกณฑ์ของกรม
อนามยักระทรวงสาธารณสุข 
1. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

2. เด็กปฐมวยั ร้อยละ 82  มี

น ้ าหนกัส่วนสูงเป็นไป 

ตามเกณฑ ์

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1-
1.4 
 

โครงการอนุบาลน่า
อยู ่

1.เพื่อพฒันาอาคารสถานท่ีและภูมิ
ทศัน์บริเวณอาคารปฐมวยั สะอาด
น่าอยู ่ร่มร่ืน ปลอดภยั อยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้านและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
แห ล่งเรียน รู้ ท่ี เพี ยงพอต่อการ
จดัการเรียนการสอน 

1.พ้ืนท่ีบริเวณอาคารเดอ  
มงฟอร์ตหอ้งเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ 
2.ครูและเด็กปฐมวยัทุกคนมี
หอ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
3.บริเวณอาคารเดอมงฟอร์ต
มีสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม 
น่าอยูร่่มร่ืน สะอาด 
ปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพียงพอ อยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้านและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
4.ครูและนกัเรียน มี
สภาพแวดลอ้มและแหล่ง
เรียนรู้เหมาะสมเพียงพอต่อ
การจดัการเรียนการสอน 

98.12 มาตรฐานท่ี 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.7 
มาตรฐานท่ี 7 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.5 

โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น
ปฐมวยั 

1.เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญาและเป็นผูเ้รียนท่ีมี
คุณภาพ 
2.เพ่ือใหเ้ด็กปฐมวยัมีเคร่ืองเล่น
สนามท่ีเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 

1.ปรับปรุงเคร่ืองเล่นสนาม  
1  ชุด เคร่ืองเล่นสปริงโยก  2 
ตวั 
2.นกัเรียนมีพฒันาการครบ
ทุกดา้นและเป็นผูเ้รียนท่ีมี
คุณภาพ 
3.เด็กปฐมวยัมีเคร่ืองเล่น
เพียงพอ พร้อมใชง้าน 
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 

95.37 มาตรฐานท่ี  7  
ตวับ่งช้ีท่ี 7.5       



 

 

รikp 
41 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

โครงการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.เพื่อใหเ้ด็กรู้จกัดูแลรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้
เหมาะสมตามวยั 
2.เพ่ือใหเ้ด็กท้ิงขยะลงในภาชนะท่ี
จดัไวใ้หไ้ดถู้กตอ้ง 
3.เพื่อใหรู้้จกัน าขยะกลบัมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน ์

1.นกัเรียนปฐมวยัจ านวน  
690 คน รู้จกัเก็บและแยกท้ิง
ขยะลงในถงัขยะแยกสีตามท่ี
จดัไวใ้หไ้ดถู้กตอ้งเหมาะสม
ตามวยั  
2.นกัเรียนปฐมวยัรู้จกัเก็บ
และแยกท้ิงขยะลงในถงัขยะ
แยกสีตามท่ีจดัไวใ้หไ้ด้
ถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั 

82.69 มาตรฐานท่ี  3  
ตวับ่งช้ีท่ี  3.1        

โครงการพฒันา
หลกัสูตรและจดัท า
หลกัสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั 

1.เพื่อพฒันา  ปรับปรุง  หลกัสูตร
สถานศึกษาระดบัปฐมวยัและ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  
โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง ปี
การศึกษา 2561 

1.เล่มหลกัสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยั  โรงเรียนอสัสมัชญั
ระยอง   
2.มีหลกัสูตรสถานศึกษา
ระดบัปฐมวยั  โรงเรียน
อสัสมัชญัระยอง  ท่ีมี
มาตรฐานตามมาตรฐานการ
จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 

87.67 มาตรฐานท่ี  7   
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1    

โครงการ
วทิยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์การทดลองใน
การจดักิจกรรมวทิยาศาสตร์ให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของเดก็
ปฐมวยั 
2.เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์อนัเป็น
กระบวนการขั้นพ้ืนฐานหรือ
ทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีควรส่งเสริมให้
เด็กปฐมวยั ไดรั้บการพฒันา 
 

1.เด็กปฐมวยัระดบัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1-3 
2.เด็กระดบัปฐมวยัไดเ้รียนรู้
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์อยา่สนุกสนาน
และมีความสุขและเหมาะสม
ตามวยัของเด็ก 

94.46 มาตรฐานท่ี 7 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1    

โครงการสารรัก
จากใจ 

1.เพ่ือใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง
เก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็กและ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
2.เพ่ือส่งเสริมใหผู้ป้กครองและ
นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาในการอ่าน
หนงัสือและท ากิจกรรมร่วมกนั 

1.ผูป้กครองปฐมวยัทุกคน
ไดรั้บสารรักจากใจจากทาง
โรงเรียน 
2.เชิงคุณภาพผูป้กครอง
ปฐมวยัทุกคนไดรั้บความรู้
ในการเล้ียงดูเด็กและทราบ
แนวทางในการจดัการศึกษา

98.40 มาตรฐานท่ี 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.5 
มาตรฐานท่ี  9   
ตวับ่งช้ีท่ี 9.2  
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42 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

ปฐมวยั 
 

โครงการ 
Conversation 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะดา้นการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
2.เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้พดู 
กลา้แสดงออก และมีความมัน่ใจ
ในการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 
3.เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
 

1.เด็กปฐมวยัระดบัชั้น
อนุบาล 1-3 
2.เด็กปฐมวยัมีเจตคติท่ีดี  มี
ความมัน่ในใจต่อการเรียน
วชิาภาษาองักฤษ  

95.80 มาตรฐานท่ี  4   
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3  

กิจกรรมสนุกกบั
ภาษาจีน 

1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้
เก่ียวกบัภาษาจีน 
2.เพ่ือส่งเสริมมีความมัน่ใจและ
กลา้แสดงออก 
  

1.เด็กปฐมวยัชั้นปีท่ี  1-3  
โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง   
จ านวน  700  คน 
2.นกัเรียนระดบัชั้นปฐมวยั
อนุบาล 1-3 มีความมัน่ใจ
และกลา้แสดงออกภาษาจีน 

90.69 มาตรฐานท่ี  4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 
 

กิจกรรมเฮฮาภาษา
ริมทาง 

1.เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กรักการอ่าน 
2.ส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัไดฝึ้ก
ทกัษะการฟัง การอ่านและการ
เขียน 
 

1. เด็กปฐมวยั ชั้น อ.1- 3 

2. เด็กปฐมวยัไดฝึ้กทกัษะ

การฟัง การอ่าน  การเขียน

และรักการอ่าน  

98.00 มาตรฐานท่ี  4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3   

โครงการโยคะ 1.เพ่ือใหเ้ด็กไดฝึ้กสมาธิไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามวยั 
2.เพ่ือใหเ้ด็กไดอ้อกก าลงักายได้
อยา่งเหมาะสมตามวยั  
3.เพ่ือใหเ้ด็กไดถ่้ายทอดความรู้
เก่ียวกบัโยคะใหก้บับุคคลใน
ครอบครัวรวมถึงบุคคลภายนอกได้
อยา่งเหมาะสมตามวยั 

1. เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 
1 – 3 

2.เด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้และ
ฝึกโยคะและสามารถ
ถ่ายทอดโยคะบุคคลใน
ครอบครัวรวมถึง
บุคคลภายนอกได ้อยา่ง
เหมาะสมตามวยั 

98.90 มาตรฐานท่ี  1  
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 
มาตรฐานท่ี  11 
ตวับ่งช้ีท่ี 11.1 
 

โครงการนิเทศ 1.เพ่ือส่งเสริมใหค้รูปฐมวยัจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือส่งเสริมใหค้รูปฐมวยัจดั

1.ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 
2.ครูผูส้อนปฐมวยัมีทกัษะ
ในการจดัประสบการณ์ 
3.ครูผูส้อนปฐมวยัสามารถ

90.18 มาตรฐานท่ี 5    
ตวับ่งช้ีท่ี 5.5      
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43 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
3.เพ่ือส่งเสริมใหค้รูปฐมวยัจดั
กิจกรรมโครงงานไดค้รบสมบูรณ์
ตามแนวทางของการสอนแบบ 
Project Approach 

จดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
4.ครูผูส้อนปฐมวยัสามารถ
จดักิจกรรมโครงงานไดค้รบ
สมบูรณ์ตามแนวทางของ
การสอนแบบ Project 
Approach 

กิจกรรม Walk  
Rally  อนุบาล 1 

1.เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการไปทศัน
ศึกษานอกหอ้งเรียน 

1.เด็กระดบัชั้น อ.1   อ.2  
และอ.3  ทั้งหมด 
2.เด็กไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการไป
ทศันศึกษานอกหอ้งเรียน 

93.87 มาตรฐานท่ี  4  
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   

กิจกรรมทศันศึกษา 
อนุบาล 2 

1.เพื่ อให้ เด็กได้รับความ รู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการไปทศัน
ศึกษานอกหอ้งเรียน 

1.เด็ กระดับชั้ น  อ .1    อ .2  
และอ.3  ทั้งหมด 
2 .เด็ ก ได้ รั บ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ตรงจากการไป
ทศันศึกษานอกหอ้งเรียน 

93.87 มาตรฐานท่ี  4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1     

กิจกรรมทศันศึกษา
อนุบาล 3 

1. เพื่อให้ เด็กได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการไปทศัน
ศึกษานอกหอ้งเรียน 

1.เด็ กระดับชั้ น  อ .1    อ .2  
และอ.3  ทั้งหมด 
2 .เด็ ก ได้ รั บ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ตรงจากการไป
ทศันศึกษานอกหอ้งเรียน 

93.87 มาตรฐานท่ี  4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1     

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศของ
เด็กปฐมวยั 

1.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ
พร้อมครบทั้ง 4 ดา้น คือ  ดา้น
ร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สงัคม  
และสติปัญญา 
2.เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากการแข่งขนั
ภายนอกสถานศึกษา 
3.เพื่อพฒันานกัเรียนปฐมวยัท่ีมี
ความสามารถ  ใหมี้ความเป็นเลิศ
เฉพาะดา้นมากยิง่ข้ึน 
4.เพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจ

1.นกัเรียนระดบัปฐมวยัท่ีมี
ความสามารถเฉพาะดา้น
ระดบัอนุบาล 1-3 
2.นกัเรียนปฐมวยัท่ีมี
ความสามารถเฉพาะดา้น  
ไดรั้บการฝึกซอ้มและเขา้ร่วม
แข่งขนัในรายการต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

91.90 มาตรฐานท่ี 4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1-
4.5      
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44 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

และคน้หานกัเรียนท่ีมี
ความสามารถและส่งเสริมใหดี้
ยิง่ข้ึน  

โครงการของเล่น
ของหนูมุมเสรี 

1.เพ่ือจัดซ้ือของเล่นเข้ามุมเสรี
ใหก้บัทุกหอ้งเรียน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัยมี
พฒันาการครบทั้ ง 4 ด้านจากการ
เล่นของเล่น 

1.หอ้งเรียนปฐมวยั  จ านวน 
21 หอ้งเรียนไดรั้บของเล่น
และมีของเล่นในปริมาณท่ี
เพียงพอต่อเด็กในหอ้งเรียน 
2.หอ้งเรียนปฐมวยัไดรั้บของ
เล่นในปริมาณเพียงพอต่อ
เด็กในหอ้งเรียน 

82.56 มาตรฐานท่ี   3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.3       

โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองดนตรีไทย
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย 
2.เพื่อใหเ้ด็กรู้จกัอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย 

1.มีการจดัซ้ือเคร่ืองดนตรี
ไทย 
เชิงคุณภาพ 
1.เด็กปฐมวยัปีท่ี  2 - 3   รู้จกั
อนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

98.20 มาตรฐานท่ี 2 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 
มาตรฐานท่ี  5 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.4      

โครงการหอ้งสมุด 1.เพ่ือส่งเสริมใหเ้ดก็รักการอ่าน  
2.เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กไดค้น้ควา้หา
ความรู้จากหอ้งสุมด 

1.เชิงปริมาณ เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1 – 3 
2.เชิงคุณภาพเดก็ปฐมวยัรักการ
อ่าน 

98.42 มาตรฐานท่ี 4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1-
4.2    

โครงการส่งเสริม
สติปัญญาเด็ก
ปฐมวยั(องักฤษ) 

1.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีเจตคติท่ีดีใน
การเรียนภาษาองักฤษ 
2.เพื่อใหเ้ด็กมีทกัษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกบัวยั 

1.เชิงปริมาณ  เด็กปฐมวยัทุก
คนไดเ้รียนรู้ภาษองักฤษจาก
การเขา้ร่วมกิจกรรม
ภาษาองักฤษ 
2.เชิงคุณภาพ  เด็กปฐมวยัมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 
 

93.26 มาตรฐานท่ี 4  
ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 

โครงการสาย
สมัพนัธ์บา้นกบั
โรงเรียน 

1.เพื่อใหผู้ป้กครองไดท้ราบนโยบาย
หลกัสูตรและกิจกรรมในการพฒันา
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั  
2.เพ่ือส่งเสริมการจดักระบวนการ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งท่ีบา้น

1.เชิงปริมาณ      ผูป้กครอง
ร้อยละ 86  ร่วมกิจกรรม
ตามท่ี โรงเรียนก าหนด 
2.ผูป้กครองนกัเรียนและครู
ระดบัปฐมวยัพฒันานกัเรียน
ปฐมวยัใหเ้ป็นไปในทาง

88.00 มาตรฐานท่ี 5 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.5 
มาตรฐานท่ี  9   
ตวับ่งช้ีท่ี 9.2 
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45 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

และโรงเรียน 
3.เพ่ือใหค้วามรู้กบัผูป้กครองใน
เร่ืองการดูแลบุตรหลาน 
 

เดียวกนั 

โครงการภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

1.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บความรู้
จากผูป้กครอง หน่วยงานของ
ภาครัฐหรือเอกชน 
2.เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง 
หน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
ประสบการณ์ใหแ้ก่เด็ก 

1.เด็กปฐมวยั 1- 3 
2.เด็กปฐมวยัไดรั้บความรู้
จากผูป้กครอง หน่วยงาน
ของภาครัฐหรือเอกชน 

96.40 มาตรฐานท่ี  9 
ตวับ่งช้ีท่ี 9.2     

โครงการบณัฑิต
นอ้ย 

1.เพื่อใหเ้ด็กมีความภาคภูมิใจท่ีได้
จบการศึกษาในระดบัชั้นอนุบาล 3 
2.เพื่อใหเ้ด็กมีความรักและ
ภาคภูมิใจในสถาบนั 

1.เด็กปฐมวยัระดบัชั้น
อนุบาล 3 
2.เด็กมีความภาคภูมิใจท่ีจบ
การศึกษา และมีความรัก
สถาบนั 

96.87 มาตรฐานท่ี  9 
ตวับ่งช้ีท่ี 9.1-
9.2    

โครงการกีฬา – 
กรีฑาสีปฐมวยั 

1.เพ่ือให้เด็กมีความมัน่ใจและกลา้
แสดงออก 
2.เพ่ือให้เด็กเล่นกีฬาร่วมกับผูอ่ื้น
ได ้
3.เพ่ือให้เด็กรักการเล่นกีฬาและ
การออกก าลงักาย   

1.เชิงปริมาณ  เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1-3  
2.เชิงคุณภาพ  เดก็ปฐมวยัมี
ความมัน่ใจ กลา้แสดงออก รัก
การเล่นกีฬา  รักการออกก าลงั
กายและเล่นกีฬาร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้

95.70 มาตรฐานท่ี 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2-
1.3        

โครงการหนูนอ้ย
คนเก่ง  

1.เพื่อใหเ้ด็กมีความกลา้แสดงออก 
ความมัน่ใจในตนเอง 
2.เพื่อใหเ้ด็กมีความรักในทกัษะ
ดา้นศิลปะ  ดนตรีเพื่อใหเ้ด็กมี
ความคิดสร้างสรรคแ์ละความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 

1.เชิงปริมาณ   เด็กปฐมวยั
ระดบัชั้น อ. 1 – 3   
2.เชิงคุณภาพ เด็กมีความ
กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจ
ในตนเองรักในทกัษะดา้น
ศิลปะ  ดนตรี มีความคิด
สร้างสรรค ์

88.80 มาตรฐานท่ี  2 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2       

กิจกรรมวนัไหวค้รู 1.เด็กปฐมวยัไดแ้สดงความรัก  
ความกตญัญู  กตเวทีต่อคุณครู 

2.เด็กปฐมวยัมีระเบียบวนิยัในการ

1.เชิงปริมาณเด็กปฐมวยั อ.1-
อ.3 เขา้ร่วมกิจกรรมวนัไหว้
ครู 
2.เชิงคุณภาพ                   เด็ก

89.00 มาตรฐานท่ี 3  
ตวับ่งช้ีท่ี 
3.1,3.4     
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โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

เขา้ร่วมกิจกรรมวนัไหวค้รู ปฐมวยั มีความกตญัญู  
กตเวทีต่อคุณครู  มีระเบียบ
วนิยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 1.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีความรู้ความ
เขา้ใจประวติัความเป็นมาของท่าน
สุนทรภู่ 
2.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีระเบียบวนิยั
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
3.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีมารยาท
ปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย 

1.เชิงปริมาณเดก็ปฐมวยัอ.1-อ.3 
เขา้ร่วมกิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
2.เชิงคุณภาพ เด็กปฐมวยัมี
ความรู้ ความเขา้ใจประวติั
ท่านสุนทรภู่  มีระเบียบวนิยั
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมวนั
สุนทรภู่และมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมวนัสุนทรภู่ 

98.70 มาตรฐานท่ี  3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.4      

กิจกรรมคลา้ยวนั
สถาปนานกับุญ
หลุยส์ 

1.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บทราบ
เก่ียวกบัประวติัของท่านนกับุญ
หลุยส์  มารีกรีญอง  เดอมงฟอร์ต 
2.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัปฏิบติัตนใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้หมาะสม
กบัวยั 

1.เชิงปริมาณเด็กปฐมวยั อ.1-
อ.3 เขา้ร่วมกิจกรรมวนัคลา้ย
วนัสถาปนานกับุญหลุยส์  
 มารี  กรีญอง เดอมงฟอร์ต 
2.เชิงคุณภาพ เด็กปฐมวยัได้
รับทราบ ประวติัท่านนกับุญ
หลุยส์ฯปฏิบติัตนในการเขา้
ร่วมกิจกรรมไดเ้หมาะสมกบั
วยั 

97.00 มาตรฐานท่ี  3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.4      

กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ 

1.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัไดแ้สดงออก
ถึงความรัก  ความกตญัญูกตเวที
ต่อแม่ 
2.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีระเบียบวนิยั  
มีความรับผิดชอบในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

1.เชิงปริมาณ เด็กปฐมวยั อ.
1-อ.3 เขา้ร่วมกิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ 
2.เชิงคุณภาพ เด็กปฐมวยัมี
ความรัก ความกตญัญูกตเวที  
มีระเบียบวนิยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

97.75 มาตรฐานท่ี  3 
ตวับ่งช้ีท่ี 
3.1,3.3  

    

กิจกรรมวนัลอย
กระทง 

1.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัรู้จกัการ
ประหยดั การใช ้ การรักษา
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
2.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีระเบียบวนิยั  
มีมารยาทปฏิบติัตนตามวฒันธรรม
ไทย มีความรับผิดชอบในการเขา้

1.เชิงปริมาณเด็กปฐมวยั อ.1-
อ.3  เขา้ร่วมกิจกรรมวนัลอย
กระทง 
2.เชิงคุณภาพ-เด็กปฐมวยั 
รู้จกัการประหยดั การรักษา
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม มี

97.00 มาตรฐานท่ี 3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.4     
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โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

ร่วมกิจกรรม 
3.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัแสดงออกถึง
ความสามารถทางดา้นศิลปะ 
4.เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีมารยาท
ปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย  
และมีระเบียบวนิยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

ระเบียบวนิยั 

กิจกรรมวนัตลาด
นดั ACR 

1.เพื่อใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง 
2.เพื่อแสดงความสามารถของเด็ก
ในการแสดงผลงาน      
3.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้เด็ก
กบัความส าเร็จของผลงาน 
4.เพ่ือให้ผูป้กครองได้มีส่วนร่วม
ใน กิจกรรมและทราบผลการ
ด าเนินงานการจดักิจกรรมของทาง
โรงเรียน 
 
 

1.เชิงปริมาณ  
 เด็กอนุบาล 1 – 3 เข้าร่วม
กิจกรรมตลาดนดั 
2.เชิงคุณภาพ   เด็กในระดับ
ปฐมวยัภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเด็กมีความมัน่ใจและ
กลา้แสดงออก 

96.90 มาตรฐานท่ี 3    
ตวับ่งช้ีท่ี 3.3   

กิจกรรมวนั
คริสตม์าส 

1.เพื่อใหเ้ด็กมีความซ่ือสตัย ์เคารพ
กฎ กติกาของสงัคม   
2.เพื่อใหเ้ด็กมีระเบียบวนิยั  มี
ความรับผิดชอบในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
3.เพื่อใหเ้ด็กแสดงออกถึง
ความสามารถทางดา้นการ
เคล่ือนไหว 

1.เชิงปริมาณ- เด็กปฐมวยั อ.
1-อ.3 เขา้ร่วมกิจกรรมวนั
คริสตม์าส 
2.เชิงคุณภาพเด็กปฐมวยัมี
ความซ่ือสตัย ์ มีระเบียบวนิยั
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

97.50 มาตรฐานท่ี  3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.4     

กิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ 

1.เพื่อใหเ้ด็กมีความซ่ือสตัย ์เคารพ
กฎ กติกาของสงัคม   
2.เพื่อใหเ้ด็กมีระเบียบวนิยั  มี
ความรับผิดชอบในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
3.เพื่อใหเ้ด็กแสดงออกถึง
ความสามารถทางดา้นการ

1.เชิงปริมาณเด็กปฐมวยั อ.1-
อ.3 เขา้ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ 
2.เชิงคุณภาพ-เด็กปฐมวยัมี
ความซ่ือสตัย ์ มีระเบียบวนิยั
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

98.25 มาตรฐานท่ี  3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.3      
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โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

เคล่ือนไหว 
กิจกรรมอวยพรวนั
เกิด 

1.เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการ
ครบทั้ง 4 ดา้น  
2.เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กมีความมัน่ใจ
ในตนเองและกลา้แสดงออก 

1.เชิงปริมาณ เด็กปฐมวยัชั้น
ปีท่ี 1-3 โรงเรียนอสัสมัชญั
ระยอง จ านวน 700 คน 
2. เชิงคุณภาพ เด็กมีการ
พฒันาทกัษะใหมี้พฒันาการ
การเรียนรู้ท่ีดีและไดรั้บการ
พฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สงัคมและสติปัญญา
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

98.90 มาตรฐานท่ี 3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.4      

โครงการคนดีของ
หอ้งเรียน 

1.เพื่อใหเ้ด็กมีวนิยั  มีความ
รับผิดชอบ  เช่ือฟัง  ค  าสัง่สอนของ
พอ่แม่ครูอาจารย ์
2.เพื่อใหเ้ด็กมีความซ่ือสตัย ์ สุจริต  
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
3.เพื่อใหเ้ด็กรู้จกัการประหยดัและ
การออม 

1.เชิงปริมาณ  เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1-3 
2.เชิงคุณภาพ เด็กปฐมวยั มีความ
รับผิดชอบ  เช่ือฟัง ค  าสัง่สอนของ
พอ่แม่  ครูอาจารย ์  
3.เด็กปฐมวยัมีความซ่ือสตัย ์ 
สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 
4.เด็กปฐมวยัรู้จกัการ
ประหยดัและการออม 

99 มาตรฐานท่ี 3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 

โครงการหนูนอ้ย
มารยาทงาม 

1.เพื่อใหเ้ด็กมีวนิยั  มีความ
รับผิดชอบ  เช่ือฟัง  ค  าสัง่สอนของ
พอ่แม่  ครูอาจารย ์
2.เพื่อใหเ้ด็กประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและศาสนา 
ตนนบัถือ 

1.เชิงปริมาณ  เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1-3 
2.เชิงคุณภาพ เด็กมีวนิยั  มี
ความรับผิดชอบ    เช่ือฟัง  
ค  าสัง่สอนของพอ่แม่  ครู
อาจารย ์  
 
3.เด็กประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

88.82 มาตรฐานท่ี 3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 

โครงการเดินแถว
งดงาม 

1.เพื่อใหเ้ด็กมีวนิยั  มีความ
รับผิดชอบ  เช่ือฟัง  ค  าสัง่สอนของ
พอ่แม่  ครูอาจารย ์
2.เพื่อใหเ้ด็กประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตน

1.เชิงปริมาณ  เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1-3 
2.เชิงคุณภาพ เด็กมีวนิยั  มี
ความรับผิดชอบ    เช่ือฟัง  
ค  าสัง่สอนของพอ่แม่  ครู

87.00 มาตรฐานท่ี 3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  
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โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งช้ี) 

นบัถือ อาจารย ์  
3.เด็กประพฤติตนตามวฒันธรรม
ไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ 

โครงการหนูนอ้ย
ประชาธิปไตย 

1.เพ่ือใหเ้ด็กรู้จกัเล่นและท างาน
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นได ้
2.เพื่อใหเ้ด็กรู้จกัการเป็นผูน้ าและ
ผูต้ามท่ีดี 

1.เชิงปริมาณ  เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1-3   
2.เชิงคุณภาพ  เด็กปฐมวยั
รู้จกัเล่น และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้
3.เด็กปฐมวยัรู้จกัการเป็น
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

97.90 มาตรฐานท่ี 3   
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  

โครงการเด็กดีมี
ความซ่ือสตัย ์

1. เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีความ

ซ่ือสตัยสุ์จริตช่วยเหลือแบ่งปัน 

1.เชิงปริมาณ   นกัเรียน
ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1-3   
2.เชิงคุณภาพ เด็กปฐมวยัมี
ความซ่ือสตัยสุ์จริตช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

99.25 มาตรฐานท่ี 3 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 

โครงการต่อตา้นส่ิง
เสพติด 

1.เพ่ือใหเ้ด็กรู้จกัหลีกเล่ียงต่อ
สภาวะท่ีเสียงต่อโรค  อุบติัเหตุ  
ภยั  และส่ิงเสพติด 
2.เพื่อใหเ้ด็กมีวนิยั  มีความ
รับผิดชอบ  เช่ือฟัง  ค  าสัง่สอนของ
พอ่แม่  ครูอาจารย ์

1.เชิงปริมาณ  เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1-3  
2.เชิงคุณภาพ  เด็กรู้จกั
หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
โรค อุบติัเหตุ  ภยั และส่ิง
เสพติด    
3.เด็กมีวนิยัมีความ
รับผิดชอบ  เช่ือฟังค าสัง่สอน
ของพอ่แม่ครูอาจารย ์

93.25 มาตรฐานท่ี 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1   

โครงการวนัเอดส์
โลก 

1.เพ่ือใหเ้ด็กรู้จกัหลีกเล่ียงต่อ
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบติัเหตุ  
ภยั  และส่ิงเสพติด     
2.เพื่อใหเ้ด็กมีวนิยั  มีความ
รับผิดชอบ  เช่ือฟัง  ค  าสัง่สอนของ
พอ่แม่   ครูอาจารย ์

1.เชิงปริมาณ  เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1-3  ครู บุคลากร  ทุก
คนภายในอาคารเดอมงฟอร์ต   

2.เชิงคุณภาพ  เด็กรู้จกัหลีกเล่ียง
ต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ
ภยั และส่ิงเสพติด    

3.เด็กมีวนิยั   มีความ
รับผิดชอบ  เช่ือฟังค าสัง่สอน
ของพอ่แม่ครูอาจารย ์

 96.88 มาตรฐานท่ี 1   
ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 
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 ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามนโยบายพเิศษ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณ
และคุณภาพ)  

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตวับ่งช้ี) 

1.โครงการ
วทิยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวยั 

1.เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์การ
ทดลองในการจดักิจกรรม
วทิยาศาสตร์ใหเ้พียงพอต่อ
ความตอ้งการของเด็กปฐมวยั 
2.เพ่ือส่งเสริมทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์
อนัเป็นกระบวนการขั้น
พ้ืนฐานหรือทกัษะเบ้ืองตน้ท่ี
ควรส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยั  
ไดรั้บการพฒันา 

1.เชิงปริมาณ เด็ก
ปฐมวยัทุกคนได้
เรียนรู้ภาษาองักฤษ
จากการเขา้ร่วม
กิจกรรมภาษาองักฤษ 
2.เชิงคุณภาพ เด็ก
ปฐมวยัมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 

94.46 มาตรฐานท่ี 4 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.4  

2.โครงการโยคะ 1.เพื่อใหเ้ด็กไดฝึ้กสมาธิได้
อยา่งเหมาะสมตามวยั 
2.เพ่ือใหเ้ดก็ไดอ้อกก าลงักายได้
อยา่งเหมาะสมตามวยั  
3.เพ่ือใหเ้ด็กไดถ่้ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัโยคะใหก้บั
บุคคลในครอบครัวรวมถึง
บุคคลภายนอกไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามวยั 

1.เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 1 – 3 
2.เด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้
และฝึกโยคะและ
สามารถถ่ายทอดโยคะ
บุคคลในครอบครัว
รวมถึงบุคคลภายนอก
ได ้อยา่งเหมาะสม
ตามวยั 

98.90 มาตรฐานท่ี 1 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
   ระดับการศึกษาปฐมวยั 
 
ด้านที ่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่1  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย  

ตัวบ่งช้ี 
จ านวน นร. 
ระดบั 3 ขึน้

ไป 

จ านวน 
นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละ  
ที่ได้ 

ค่า
น ้าหนัก 

คะแนน  
ที่ได้ 

เทียบระดบั
คุณภาพ 

ความหมาย 

1.1   มีน ้าหนกัส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

635 696 91.24 1 0.91 5 ดีเยีย่ม 

1.2   มีทกัษะการ
เคล่ือนไหวตามวยั 

693 696 99.57 1.5 1.49 5 ดีเยีย่ม 

1.3   มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

694 696 99.71 1.5 1.49 5 ดีเยีย่ม 

1.4   หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ี
เส่ียงต่อโรคอุบติัเหตุ 
ภยั และส่ิงเสพติด 

694 696 99.71 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 679 696 99.90 5 4.88 5 ดีเยีย่ม 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

 บนัทึกการชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง 
 โครงการลดน ้าหนกัสักนิดพิชิตโรคอว้น 
 บนัทึกการตรวจสุขภาพ 
 กิจกรรมยามเชา้ 
 กิจกรรมร้องเพลง 
 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 โครงการกีฬา กรีฑาสีปฐมวยั 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน 
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 โครงการโยคะ 
 โครงการต่อตา้นยาเสพติด 
 โครงการหนูนอ้ยมารยาทงาม 

 
 1. วธีิการพฒันา 

 ฝ่ายปฐมวยั  จดัให้มีการชัง่น ้ าหนกัวดัส่วนสูงเด็กทุกคนเป็นประจ าทุกเดือน  และเก็บรวบรวมผล
การชัง่น ้ าหนกัวดัส่วนสูงเพื่อเปรียบการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนจากเกณฑ์ของกรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุข  หากว่าเด็กคนใดมีน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน  จดัให้มีโครงการลดน ้ าหนกัสักนิดพิชิตโรค
อว้น  ให้เด็กท่ีมีน ้ าหนกัเกินเกณฑ์ไดม้าออกก าลงัทุกวนัในช่วงเวลากลางวนั  โดยมีการใหค้  าแนะน าจากครู
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 ดา้นของการเคล่ือนไหวตามวยั จดัใหมี้กิจกรรมในหอ้งเรียนท่ีใหน้กัเรียนไดมี้การออกก าลงักาย
และมีการเคล่ือนไหว  อีกทั้งยงั  จดัใหมี้กิจกรรมยามเชา้  ใหเ้ด็กทุกคนและทุกหอ้งไดผ้ลดัเปล่ียนกนัออกมา
เป็นผูน้ าออกก าลงักายบนเวทีนอกจากนั้นยงัไดจ้ดัโครงการกีฬา – กรีฑาสีอนุบาล   ใหเ้ด็กไดเ้ล่นกีฬาตาม
ความถนดัของตนเอง  ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัแพ ้ รู้จกัชนะ  และรู้จกัอภยั 

 ดา้นการส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองโดยมีการจดัโครงการส่งเสริมสุขภาพ
นกัเรียนเพื่อให้เด็กไดรั้บการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล  โดยครูประจ าชั้นไดต้รวจสุขภาพของเด็กทุกวนั
ก่อนเขา้ห้องเรียน   มีการสรุปผลในดา้นความสะอาดร่างกายของเด็กเป็นประจ าทุกเดือน  และ ไดมี้การ
คดัเลือกเด็กเขา้ประกวดเด็กสุขภาพดีหอ้งละ 1 คน  เป็นจ านวน 21  คน   โดยไดมี้การเชิญคณะกรรมการ
จากภายนอกมาท าการตดัสิน  จดัใหมี้ถงัน ้าด่ืมสะอาดให้เด็กไดด่ื้มอยา่งเพียงพอทั้งในหอ้งเรียนและบริเวณ
อาคารเรียน    มีการตรวจสุขภาพร่างกายของเด็กโดยครูประจ าชั้นทุกเดือนและจดบนัทึกพฒันาการ  เม่ือส้ิน
ปีการศึกษามีการมอบรางวลัส าหรับเด็กท่ีมีสุขภาพดี  โดยมีคุณหมอเขา้มาเป็นผูต้รวจประเมินและมอบ
รางวลัใหก้บัเด็ก    จดักิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร  ส่งเสริมใหเ้ด็กรับประทานอาหารครบทั้ง 
5  หมู่  มีมารยาท  สุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร 

 ปลูกฝังใหเ้ด็กหลีกเล่ียงต่อภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  อุบติัเหตุ  อุบติัภยัและส่ิงเสพติด  ดว้ยการจดั
โครงการต่อตา้นยาเสพติด   ในระหวา่งวนัท่ี 26  มิถุนายน  - 30  มิถุนายน  2560  โดยจดัใหเ้ด็กนกัเรียนไดมี้
การระบายสีภาพเก่ียวกบัวนัต่อตา้นส่ิงเสพติด  นอกจากนั้นยงัมีกิจกรรมการเล่านิทานบทบาทสมมุติ
เก่ียวกบัวนัต่อตา้นยาเสพติด  ห่างไกลส่ิงเสพติดปลูกฝังใหเ้ด็กรู้จกัประชาธิปไตยโดยมีการคดัเลือกตวัแทน
หอ้งละ  5  คน  เพื่อคดัเลือกโดยการโหวตเสียงของเพื่อนในหอ้ง   หวัหนา้ห้องแต่ละหอ้งท าการหาเสียง  
หลงัจากนั้นนกัเรียนอ.1 – อ.3  เลือกตั้งประธานนกัเรียน  โดยมีการแต่งตั้งประธานนกัเรียนและมอบรางวลั  
อีกทั้งยงัมีการสอนใหเ้ด็กรู้ถึงภยัร้ายของส่ิงเสพติด  ให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติดให้เด็กไดรู้้ผา่นทางหน่วย



 

 

รikp 
53 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การเรียนเร่ืองส่ิงเสพติดให้โทษ    ตามจุดต่างๆของโรงเรียนจะมีป้ายค าเตือนให้เด็กไดร้ะวงัอนัตรายจาก
อุบติัเหตุต่างๆ  และจดัใหมี้ครูเวรคอยดูแลความปลอดภยัของเด็กตามจุดต่างๆของอาคารเรียน 

2. ผลการพฒันา  

 จากการจดักิจกรรมโครงการต่างๆ  ส่งผลใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายท่ีดีข้ึน เด็กมีน ้าหนกั
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑข์องกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข   คิดเป็นร้อยละ  95.00    เด็กมีการดูแล
สุขภาพของตนเอง โดยมีแบบการจดัท าแบบบนัทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายนกัเรียน   บนัทึกการ
ตรวจความสะอาดร่างกายของนกัเรียนและสรุปผลการตรวจรายเดือน  คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีสุขภาพดีโดย
บุคลากรทางการแพทย ์   มีการมอบรางวลัใหแ้ก่นกัเรียน และมีผลการตรวจความสะอาดของร่างกายและ
ตรวจสุขภาพผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  98.80  นอกจากนั้นยงัแกปั้ญหาเด็กท่ีน ้าหนกัมากกวา่เกณฑ์
โดยไดจ้ดัโครงการลดน ้าหนกัพิชิตโรคอว้นส่งผลท าใหเ้ด็กปฐมวยัมีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑซ่ึ์งผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  95.00   

3. แนวทางการพฒันา 

 จดัโครงการเพิ่มเติมโดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เพื่อใหน้กัเรียน
ไดมี้การพฒันาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและส่งส่งเสริมจุดเด่นดา้น
พฒันาการดา้นร่างกาย  และปรับปรุงจุดท่ีควรพฒันา  ตลอดจนส่งเสริมใหมี้การออกก าลงักายตอนเชา้ก่อน
เขา้เรียน  จดัท าอาหารใหเ้นน้การบริโภคสารอาหารใหค้รบถว้นเพื่อให้เด็กไดมี้ภาวะร่างกายท่ีเจริญเติบโต
โดยค านึงถึงสารอาหารท่ีจะไดรั้บในแต่ละม้ือใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

มาตรฐานที ่2  เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวน นร. 
ระดบั 3 ขึน้

ไป 

จ านวน 
นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละ                               
ที่ได้ 

ค่า
น ้าหนัก 

คะแนน  
ที่ได้ 

เทียบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความหมาย 

2.1  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึก 
       ท่ีดีต่อตนเอง 

696 696 100.0
0 

1 1.00 5 ดีเยีย่ม 

2.2  มีความมัน่ใจและกลา้
แสดงออก 694 696 99.71 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

2.3  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกบัวยั 694 696 99.71 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

2.4  ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรัก
ธรรมชาติ 695 696 99.86 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 695 696 99.82 4 3.97 5 ดีเยีย่ม 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

 โครงการของเล่นของหนู(มุมเสรี) 
 โครงการหนูนอ้ยคนเก่ง 
 กิจกรรมอวยพรวนัเกิด 
 กิจกรรมดนตรี 
 กิจกรรมเล่านิทาน 
 กิจกรรมร้องเพลง 
 โครงการส่ิงแวดลอ้ม 
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศเด็กปฐมวยั 
 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 โครงการหนูนอ้ยประชาธิปไตย 
 กิจกรรมประเมินนกัเรียน 
 กิจกรรมคณิตศาสตร์ 
 กิจกรรมร้องเพลง 
 กิจกรรมวนัไหวค้รู 
 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
 กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 
 โครงการกีฬา – กรีฑาสีอนุบาล 
 โครงการนิเทศการสอน 

 
1. วธีิการพฒันา 

 มีการจดักิจกรรมอวยพรวนัเกิดใหก้บัเด็กท่ีเกิดในวนันั้นๆ  เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ
ใหก้บัเด็ก  ส่งเสริมใหเ้ด็กทุกคนรู้จกัการมอบความรักและการช่ืนชมยนิดีกบัเพื่อน ในทุกวนัพุธเด็กทุกคน
จะไดร่้วมกิจกรรมร้องเพลงพร้อมกบัเตน้ประกอบเพลง  โดยเด็กแต่ละระดบัจะสลบักนัข้ึนมาเป็นผูน้ าใน
การท ากิจกรรม นอกจากนั้นยงัมีการจดัโครงการของเล่นของหนู(มุมเสรี) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีส่งเสริมใหเ้ด็ก
มีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้น คือดา้นร่างกาย   ดา้นอารมณ์จิตใจ   ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา   โดยส่งเสริม
ใหเ้ด็กรู้จกัการเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น  การเก็บของเขา้ท่ี  การปฏิบติัตามค าสั่ง  เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค ์ รู้จกั
แกปั้ญหาในการเล่นและมีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้    นอกจากนั้นยงัมีการจดัโครงการส่งเสริมสติปัญญาเด็ก
ปฐมวยั กิจกรรมเล่านิทาน โดยเป็นการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก   ใหรู้้จกัการรอคอยในการชมนิทาน  อีก
ทั้งยงัส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสุขกบัการแสดงบทบาทสมมุติต่างๆและรู้จกักบัตวัละครในนิทาน   โดยให้
นกัเรียนรู้จกัเรียนรู้คุณธรรม  จริยธรรมจากนิทานท่ีครูเล่า 
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 2. ผลการพฒันา  
 จากกิจกรรมการเรียนรู้ / จดัโครงการ กิจกรรมอยา่งหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีพฒันาการ
ดา้นอารมณ์และจิตใจ   สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยัในทุกสถานการณ์  ส่งผลใหเ้ด็กมีการ
แสดงออกทางอารมณ์  จิตใจและความรู้สึกท่ีเหมาะสมกบัวยั    เด็กมีความสุข  ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตนเอง   รู้จกัใหเ้กียรติผูอ่ื้น   มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก  ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั   
สมารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติผา่นกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจดัให้อยา่งหลากหลาย   ครูผูส้อนไดมี้ความตระหนกั  พยายามส่งเสริมพฒันาใหเ้ด็กเกิดพฤติกรรม
ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ใหเ้ด็กเกิดพฤติกรรม  ตามโครงการตามหน่วยงานการเรียนรู้ 
   
 3. แนวทางการพฒันา 
 จดัโครงการลดโลกร้อนส่งเสริมใหเ้ด็กรักธรมชาติ รักส่ิงแวดลอ้ม  โดยใหเ้ด็กไดมี้ตน้ไมใ้นความ
รับผดิชอบของตนเอง มีการใหแ้ต่ละหอ้งไดป้ลูกพืชผกั  สวนครัวของห้องตนเอง  และมอบเป็นของขวญั
ในวนัแม่ จดัเวทีการแสดงการแข่งขนัต่างๆ  ใหเ้ด็กไดแ้สดงออก โดยบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้  จดั
กิจกรรมตารางประจ าวนั  เพื่อพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  อีกทั้งเสริมความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัเด็ก
และครอบครัวเพื่อใหเ้ด็กมีความรู้สึกต่อตนเอง  และเกิดความมัน่ใจและกลา้แสดงออก 
 
มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการด้านสังคม 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวน นร. 

ระดบั 3 ขึน้

ไป 

จ านวน 

นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ทีไ่ด้ 

ค่า

น า้หนัก 

คะแน

น ทีไ่ด้ 

เทยีบระดบั

คุณภาพ 
ความหมาย 

3.1   มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือ
ฟังค าสั่งสอนของพอ่
แม่ ครูอาจารย ์

692 696 99.43 2 1.98 5 ดีเยีย่ม 

3.2   มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

696 696 100 1 1 5 ดีเยีย่ม 

3.3   เล่นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

694 696 99.71 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

3.4   ประพฤติตนตาม
วฒันธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

688 696 98.85 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

ผลรวมคะแนน
มาตรฐานที ่ 3 

693 696 99.50 5 4.96 5 ดีเยีย่ม 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

 โครงการน ้าใจหนูสู่สังคม 
 โครงการเด็กดีมีความซ่ือสัตย ์
 โครงการคนดีของห้องเรียน 
 โครงการหนูนอ้ยมารยาทงาม 
 โครงการเดินแถวงดงาม 
 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 
 กิจกรรมวนัไหวค้รู 
 กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
 กิจกรรมวนัลอยกระทง 
 งานวนัตลาดนดั ACR   
 กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 
 กิจกรรมวนัคริสตม์าส 
 กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
 กิจกรรมอวยพรวนัเกิด 

 
 1. วธีิการพฒันา 
  โรงเรียนไดจ้ดัโครงการ /กิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย ์ โดยทางโรงเรียนไดจ้ดัให้มีกิจกรรมฝึกให้เด็กไดป้ฏิบติัจริงในเร่ืองของความมี
วินยัในตนเองและต่อสังคม  ปลูกฝังความซ่ือสัตยสุ์จริตในสมุดจดบนัทึกความดีของเด็ก  การเล่นและการ
ท างานเป็นกลุ่มในกิจกรรมมุมเสรีในห้องเรียน  ปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือในวนั
ส าคญัต่างๆท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน  นอกจากนั้นยงัมีการจดักิจกรรมน ้ าใจหนูสู่สังคม โดยประชาสัมพนัธ์ให้
เด็กทราบ ถึงโครงการดงักล่าว แลว้ใหเ้ด็กน าส่ิงของมาบริจาค   และน าส่ิงของไปบริจาคใหก้บัโรงเรียนดอ้ย
โอกาส    มีการจดัโครงการเดินแถวงดงาม  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คะแนนในการเดินแถว  
ฝึกให้เด็กมีมารยาทและฝึกเดินแถวอยา่งถูกตอ้ง โดยคณะกรรมการท าการให้คะแนนทุกสัปดาห์  และมอบ
รางวลัใหก้บัห้องท่ีไดค้ะแนนสูงสุดทุกเดือน  นอกจากนั้นยงัมีการจดัโครงการคนดีของหอ้งเรียน โดยมีการ
แจกแบบประเมินการปฏิบติักิจกรรมของเด็กดี  โดยครูผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการปฏิบติัตามแผนกิจกรรมคนดี
ของห้องเรียน  และมีการมอบรางวลัเด็กดีของห้องเรียน  จดักิจกรรมตลาดนดั ACR   โดยให้เด็กไดเ้รียนรู้
แบบโครงงานโดยเด็กเป็นผูเ้ลือกเร่ืองท่ีจะเรียนตามความสนใจของตนเอง  เด็กได้ลงมือปฏิบติัค้นหา
ค าตอบดว้ยวิธีการของเด็ก  รวมทั้งการสรุปขอ้ความและการน าเสนอผลงานของตนดว้ยความภาคภูมิใจซ่ึง
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จะส่งผลให้เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ  และได้ลงมือปฏิบติัจริง รู้จกัการแก้ปัญหา  รู้จกัตั้ง
ค  าถามเพื่อหาเหตุผล  ท าใหเ้ด็กหาคุณค่าในตนเอง   
 
 2. ผลการพฒันา  
 จากการจดักิจกรรม / โครงการท่ีหลากหลายท าใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสังคม มีมารยาทขั้นพื้นฐาน
และฝึกใหเ้ด็กเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น  เช่น การขออนุญาตในการไปห้องน ้า  ยกมือไหวข้อโทษเม่ือท าผิดท า
ใหเ้ป็นท่ีช่ืนชมของผูท่ี้พบเห็น  ซ่ึงท าใหเ้ด็กมีวนิยั  มีความเมตตา  มีความเอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวที
ต่อผูมี้พระคุณ   ครูผูส้อนไดมี้ความตะหนกัพยายามส่งเสริม  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ผา่นการท างานกลุ่ม   
มีการระดมความคิดก่อนตดัสินใจและบอกเหตุผลในการตดัสินใจ  เลือกและวางแผนการท างานร่วมกนั  ท า
ใหเ้ด็กรู้จกัการเป็นผูน้ าและเป็นผูต้ามท่ีดี  ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในการท างานร่วมกนั  ส่งผลให้
ผูเ้รียนเป็นเด็กท่ีมีน ้าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผือแผ ่ ช่วยเหลือแบ่งปันผูอ่ื้น  มีการจดักิจกรรมท าบุญ   และจดักิจกรรม
วนัส าคญัของชาติเพื่อใหเ้ด็กแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  รวมถึงพระมหากษตัริยใ์นวนัพอ่
แห่งชาติ   วนัแม่ชาติ  โดยให้เด็กท าการ์ด  /ช้ินงานใหคุ้ณพอ่คุณแม่  เพื่อแสดงความรักและความกตญัญู   
ปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ ในวนัไหวค้รู ให้เด็กไดแ้สดงความกตญัญู  ปฏิบติัตน
ตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนบัถือ  ในวนัไหวค้รู  เด็กไดแ้สดงความกตญัญูกตเวทีต่อครู  
นอกจากนั้นโรงเรียนยงัไดป้ลูกฝังการออกมใหแ้ก่เด็กนกัเรียนโดยมีการฝากบญัชกับัธนาคารออมสิน 
 3. แนวทางการพฒันา 
 ก าหนดแนวทางส่งเสริมการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมเด็กเพื่อให้เด็กเป็นคนดี ของครอบครัว  
โรงเรียน และประเทศชาติในทุกศาสนา  โดยจดัใหมี้การจดักิจกรรมฟังเทศในวนัศุกร์ตน้เดือน  และ  
กิจกรรมมิสซาในศาสนาคริสต ์ ส่วนศาสนาอ่ืนก็มีการจดักิจกรรมตามหลกัศาสนา   เพื่อท าใหเ้ด็กสามารถ
อยูใ่นสังคมและด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข  และทนัต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั    โดยทางโรงเรียนท า
การร่วมมือกบัผูป้กครองในการฝึกคุณลกัษณะนิสัยท่ีดีต่อนกัเรียน  เช่น การให้นกัเรียนท าการบา้นดว้ย
ตนเอง   ฝึกใหน้กัเรียนมีกิริยามารยาท  การกราบไหว ้  การท าความร่วมมือกบัธนาคารในการมอบกระปุก
ออมสินใหก้บันกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการออมเงิน 
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มาตรฐานที ่4  เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวน นร. 

ระดบั 3  

ขึน้ไป 

จ านวน 

นร.

ทั้งหมด 

ร้อยละ  

ทีไ่ด้ 

ค่า

น า้หนัก 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความหมาย 

4.1   สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั 
ซกัถามอยา่งตั้งใจ และ
รักการเรียนรู้ 

674 696 96.84 1 0.96 5 ดีเยีย่ม 

4.2   มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆ  ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

690 696 99.14 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

4.3   มีทกัษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกบัวยั 

693 696 99.57 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

4.4   มีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

690 696 99.14 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

4.5   มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

694 696 99.71 1 0.99 5 ดีเยีย่ม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่4 688 696 98.88 5 4.92 5 ดีเยีย่ม 
 

             ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมทีท่ า) 

 โครงการการห้องสมุด 
 โครงการหนูนอ้ยคนเก่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 โครงการส่งเสริมสติปัญญาเด็กปฐมวยั 
 แฟ้มพฒันางาน 
 ใบความรู้ 
 โครงการวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 กิจกรรมเฮฮาภาษาริมทาง 
 กิจกรรมเล่านิทาน 
 กิจกรรมร้องเพลง 
 กิจกรรมคณิตศาสตร์ 
 โครงการวนัส าคญั 
 แผนการจดัประสบการณ์การสอน / แผนการจดัประสบการณ์  Project   Approach 
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 โครงการเดินแถวงดงาม 
 กิจกรรมมารยาทดี 
 โครงการส่ือช่วยสอน 
 โครงการของเล่นของหนู(มุมเสรี) 
 โครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 กิจกรรมรักการอ่าน 
 กิจกรรมนิเทศโครงงาน 

 โรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันาโดยจดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี  
 
1.วธีิการพฒันา 
 มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่อช่วยกระตุ้นพฒันาการทางด้านสติปัญญาให้กับเด็ก   โดย
ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เขา้ร่วมกิจกรรม  มีการจดับรรยากาศและสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน  ผูป้กครองไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก  โดยจดั
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ให้เด็กไดเ้ขา้ห้องสมุดเพื่ออ่านหนงัสือนิทานและเล่นเกมและมุมต่างๆ  ท่ีตนเอง
สนใจนอกจากน้ีเด็กๆยงัไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนในห้องและต่างห้อง  และรับของรางวลัเล็กเล็กน้อยๆ  
จากครู   จดัโครงการหนูนอ้ยคนเก่ง เพื่อใหเ้ด็กมีความกลา้แสดงออก มีความมัน่ใจในตนเอง  ใหเ้ด็กมีความ
รักในทกัษะด้านศิลปะ  ดนตรี  เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และภาคภูมิใจในตนเอง จดัโครงการส่งเสริม
สติปัญญาเด็กปฐมวยั  เพื่อให้เด็กมีพฒันาการทางด้านภาษาไทย   ภาษาองักฤษ  และคณิตศาสตร์   จดั
โครงการห้องสมุดปฐมวยั  โดยจดักิจกรรมรักการอ่าน โดยส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน  ส่งเสริมให้เด็กได้
คน้ควา้หาความรู้จากห้องสมุด  และให้เด็กไดย้มืหนงัสือนิทานท่ีสนใจกลบัไปอ่านท่ีบา้น  นอกจากนั้นยงัมี
การใหเ้ด็กวาดนิทานลงในเล่ม  หนูนอ้ย  ACR  รักการอ่าน   

2.ผลการพฒันา  
 ผลจากการพฒันาส่งผลใหน้กัเรียนปฐมวยั   โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง  เป็นบุคคลท่ีมีความใฝ่รู้  
สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวัโดยมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  การบูรณาการตามหน่วย  
กิจกรรมมุมเสรี  กิจกรรมทศันศึกษา    มีซกัถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆ  ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ผา่นกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน การเรียน
วทิยาศาสตร์กบัหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์ท าใหเ้ด็กไดฝึ้กคิดฝึกแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผลจนสามารถน าความรู้
ความเขา้ใจสรุปเป็นความรู้ใหม่และน าความคิด เด็กมีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั  มีทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาได้
อยา่งมีเหตุผล จนสามารถน าความรู้ความเขา้ใจมาสรุปเป็นความรู้ใหม่และส่ือสารความคิดผา่นการพูด  วาด
ภาพไดห้ลายรูปแบบตามความคิดของตน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
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3. แนวทางการพฒันาในอนาคต   
 1. ก าหนดแผนพฒันาสถานศึกษาในระดบัปฐมวยั   และมีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบั
ปฐมวยั  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา  ทกัษะการคิด  ทกัษะทางภาษา  ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท าใหเ้ด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคผ์า่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์  การคิดแกปั้ญหาโดยสามารถเช่ือมโยงเขา้กบั
ชีวติประจ าวนัของเด็กและส่ิงรอบๆตวั 
 2. จดัการเรียนการสอนโดยน าการสอนแบบ STEM ศึกษาและมีการนิเทศติดตามการสอนของครู
อยา่งเป็นระบบ 
 
ด้านที ่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   

มาตรฐานที ่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิพล  

 

ตวับ่งช้ี 

จ านวน ครู

ระดบั3  

ขึน้ไป 

จ านวน 

ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ทีไ่ด้ 

ค่า

น า้หนัก 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 

เทยีบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความหมาย 

5.1 ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการ 
และธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวยั และสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดั
ประสบการณ์ 

35 36 97.22 2 1.94 5 ดีเยีย่ม 

5.2 ครูจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและ
สามารถจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้ง
กบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

32 36 88.88 2 1.77 4 ดีมาก 

5.3 ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ี 
สร้างวนิยัเชิงบวก 

31 36 86.11 2 1.72 4 ดีมาก 

5.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
พฒันาการของเด็ก 

31 36 86.11 2 1.72 4 ดีมาก 

5.5 ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและ
ประเมินพฒันาการของเด็กอยา่ง
หลากหลาย และสรุปรายงานผล

30 36 83.33 2 1.66 4 ดีมาก 
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พฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 

5.6 ครูวจิยัและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้  ท่ีตนรับผดิชอบและใช้
ผลในการปรับการจดั
ประสบการณ์ 

32 36 88.88 2 1.77 4 ดีมาก 

5.7  ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการ
เรียนรู้ ไดต้ลอดเวลา 

30 36 83.33 2 1.66 4 ดีมาก 

5.8 ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก
และผูป้กครอง 

30 36 83.33 2 1.66 4 ดีมาก 

5.9  ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถ
ในดา้นการศึกษาปฐมวยั 

31 36 86.11 2 1.72 4 ดีมาก 

5.10 ครูจดัท าสารนิทศัน์และ
น ามาไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาเด็ก 

30 36 83.33 2 1.66 4 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 5 31 36 86.66 20 17.28 4 ดีมาก 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

 แผนพฒันาโรงเรียนระยะ 6 ปี พ.ศ. 2559 – 2564 
 แผนปฏิบติังานประจ าปี 2560 
 หลกัสูตรปฐมวยั 
 ก าหนดการสอน 
 แผนการจดัประสบการณ์ 
 โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์หอ้ง ISP ปฐมวยั 
 โครงการจดัซ้ือและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยี 
 โครงการจดัอุปกรณ์เทคโนโลย ี
 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ปฐมวยั 
 โครงการพฒันาหลกัสูตรและจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน 
 โครงการวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 กิจกรรมตลาดนดั  ACR 
 กิจกรรมเฮฮาภาษาริมทาง 
 กิจกรรมสนุกกบัภาษาจีน 
 โครงการส่ือช่วยสอน 
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 โครงการอนุบาลน่าอยู ่
 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นปฐมวยั 
 โครงการส่ิงแวดลอ้ม 
 โครงการสารรักจากใจ 

 

 1. วธีิการพฒันา 

 โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของครู  เพื่อให้ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  มีความรู้ความเขา้ใจ
ปรัชญาหลกัการและธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวยั   มีการอบรมและพฒันาครูในการออกแบบการ
เรียนรู้การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีเน้นเด็กปฐมวยัเป็นส าคญั   เช่น การจดัการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน  และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีหลกัสูตรปฐมวยั  ท่ีมุ่งเน้น
พฒันาการเด็กทั้ง  4  ด้านและสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยครูส ารวจ  คดักรองและ
ประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลายรวมทั้งมีการส่ือสารใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบ 
 
 ครูจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กปฐมวยัเป็น
ส าคญัครูผูส้อนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่  ทุ่มเทการสอนอยา่งเตม็เวลาและเตม็ความสามารถ  การสร้าง
และใช้ส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการเด็ก  การประเมินพฒันาการของเด็กตาม
สภาพจริง  โดยมีผูป้กครอง  ครูผูส้อนร่วมประเมิน  น าผลมาเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาเด็ก  ส่งเสริมให้ครู
จัดท า วิจัยในชั้ นเรียนปีละ 1 เร่ือง  และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบโดยน าผล การจัด
ประสบการณ์ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืนทั้งในและนอกโรงเรียนมาใช ้ในการพฒันาเด็ก  
  
 2. ผลการพฒันา  
 จากการจดักิจกรรม / โครงการครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมให้ครูผูส้อนปฏิบติัหน้าท่ี
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ  มีความมุ่งมัน่และตั้งใจใน
การปฏิบติัหน้าท่ี  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาคน้ควา้  แสวงหาความรู้  พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
และมีการนิเทศติดตามการสอนของครูอย่างต่อเน่ือง  และน าผลการนิเทศมาพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง     
โดยครูทุกคนไดเ้ขา้รับการอบรมพฒันาไม่น้อยกวา่  50 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา  และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ซ่ึงกันและกัน  โดยใช้กระบวนการการจดัการ
ความรู้  อยา่งต่อเน่ือง  ครูมีการพฒันา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  จดักิจกรรมบูรณาการ  มาใชใ้นการ
เรียนรู้มากข้ึน    โดยเนน้การน าความรู้และทกัษะมาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเช่ือมโยงกบัชีวติจริง  และมีการใช้
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เทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมมากข้ึน  เนน้ใหเ้ด็กคิดเป็น  ท าเป็น  ครูออกแบบการจดัประสบการเรียนรู้มาก
ข้ึน  ครูออกแบบการจดัประสบการการเรียนรู้   การวิจัยในชั้ นเรียน   การวดัผลประเมินผล  การใช้
เทคโนโลยีในการสอน  การผลิตส่ือ  จดัส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็กการ
เรียนรู้ และส่งเสริมพฒันาครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  เหมาะสม
กบัวยัเด็ก  มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบา้น  ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครอง  มีการดูแล  ช่วยเหลือ
ผูเ้รียน  โดยให้ค  าแนะน า  ปรึกษาและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  มีการนิเทศการเรียน
การสอนอยา่งต่อเน่ืองโดยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษา  
 
 3. แนวทางการพฒันา 
 ครูใช้เคร่ืองมือการวดัและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง ใหรั้บทราบ  และ  ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาเด็ก 
 
 
 มาตรฐานที ่6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี ระดบัที่ได้ 
ค่า

น ้าหนัก 
คะแนน  
ที่ได้ 

เทียบระดบั
คุณภาพ 

ความหมาย 

6.1   ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 5 3 3 5 ดีเยีย่ม 

6.2   ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเดก็ปฐมวยั 5 3 3 5 ดีเยีย่ม 

6.3   ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและ  ใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือ
การวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและ
การจดัการ 5 3 3 5 ดีเยีย่ม 

6.4   ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษา           
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 5 3 3 5 ดีเยีย่ม 

6.5   ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร  ใหมี้ประสิทธิภาพ 5 3 3 5 ดีเยีย่ม 

6.6   ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วชิาการ  และเอาใจใส่การจดัการศึกษา
ปฐมวยัเด็ก   เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 5 3 3 5 ดีเยีย่ม 
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6.7   เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 5 2 2 5 ดีเยีย่ม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 5 20 20 5 ดีเยีย่ม 

 

 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
 โล่รางวลั O-NET 

 ตราสารจดัตั้งนิติบุคคล 

 เอกสารการประชุมครู 

 วสิัยทศัน์  พนัธกิจของโรงเรียน 

 แฟ้มผลงานผูบ้ริหาร 

 เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 เอกสารผลงานทางวชิาการ 

 หลกัสูตรสถานศึกษา / หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

 โครงการสารรักจากใจปีการศึกษา 2560  
 โครงการสานสัมพนัธ์บา้นและโรงเรียน 

 โครงการเด็กดีมีความซ่ือสัตย ์

 โครงการน ้าใจหนูสู่สังคม 

 โครงการส่งเสริมสติปัญญาหนูสู่สังคม 

 โครงการส่งเสริมสติปัญญาเด็กปฐมวยั 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน 

 โครงการอนุบาลน่าอยู ่
 โครงการนิเทศการสอน 

1. วธีิการพฒันา 

 ผูบ้ริหารมีการเขา้ใจหลกัปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั รวมทั้งมีวสิัยทศัน์  มีภาวะผูน้ า
และมีความคิดร่ิมเร่ิมเพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  โรงเรียนมีตรา
สารของโรงเรียน  และมีคณะกรรมการสถานศึกษา   ท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนศิษย์
เก่า  ผูท้รงคุณวุฒิ   ผูแ้ทนชุมชน   ในการบริหารโรงเรียน   โดยมุ่งเนน้การบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาล  และ ใช ้OBEC QA  มาใชใ้นการบริหารงาน   เนน้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   ใหทุ้กฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการพฒันา สถานศึกษา  โดยมีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ใหทุ้กฝ่ายไดมี้ส่วน
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ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา    โดยมีการจดัการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา อยา่งสม ่าเสมอ
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2  คร้ัง  มีการระดมขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  การอนุมติัในดา้นต่างๆ  มีการติดตาม  
ดูแล  ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจแบ่งงานออกเป็นฝ่ายและสายงาน  โดยผูบ้ริหารเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ในการ
ท างาน  มีภาวะผูน้ า  มีความคิดริเร่ิมท่ีเนน้ผูเ้รียน   ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรอยา่ง
สม ่าเสมอ  

 2. ผลการพฒันา  

 ผูบ้ริหารปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เป็นผูมี้วิสัยทศัน์  
ภาวะผูน้ า  บริหารงานดว้ยความยุติธรรม   เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมเน้นการพฒันาผูเ้รียน  มีการให้ค  าแนะน า
ทางวิชาการเป็นอย่างดี  จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    จนท าให้เด็กไดรั้บรางวลัดีเยี่ยมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดบัเด็กเล็ก   มีการน าขอ้มูลจากผลการวิจยัมาใชใ้นการบริหารงาน  รวมทั้งมีวิสัยทศัน์ท่ีจะ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย   มีการพฒันาครูผูส้อน   ครูสนบัสนุนการสอน  บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้   ความเช่ียวชาญ   ตามมาตรฐานวชิาชีพครูและมาตรฐานการท างาน  โดยครู
และบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเอง ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด มีการจดัท าหลกัสูตรการใชห้ลกัสูตรและ
ประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลไปปรับปรุงในปีต่อไป  นอกจากนั้ นยงัมีการอบรมพัฒนาครูดังน้ี  
โครงการอบรมพฒันาหลกัสูตรปฐมวยั   โครงการอบรมจินตคณิต    โครงการพฒันาดา้น EF เด็กปฐมวยั
กา้วแรกสู่ความส าเร็จ  ท าให้บุคลากรไดมี้การพฒันา อย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาตามแผนพฒันาสถานศึกษา 
นอกจากนั้นยงัมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ   เป้าประสงค์   ยุทธศาสตร์และ  จุดเน้นของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความตอ้งการในการพฒันาของโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา การพฒันาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกและตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและ
ทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   แผน
ปฎิบติัการประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาผูเ้รียน มีขอ้มูลสารสนเทศมีความถูกตอ้งครบถ้วนทนัสมยั   
น าไปประยกุตใ์ชไ้ดด้ าเนินการอยา่งเป็นระบบ  และมีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ี
กระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้    ความตอ้งการในการพฒันาตามจุดเนน้ของโรงเรียน   โดยผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียมีส่วนร่วมในการพฒันาและร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่  คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน  ผูบ้ริหาร   ครู  ผูป้กครอง  สมาคมผูป้กครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และชุมชนและ
เครือข่ายการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   
โรงเรียนไดน้ าหลกัหลกัสูตรภาวะผูน้ า ( 7 Habits )เขา้มาสอนเพื่อสร้างนกัเรียนใหมี้ความรับผดิชอบมีความ
เป็นผูน้ า  นอกจากนั้นยงัมีการนิเทศ   ก ากบั  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่ง
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง   โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลกัธรรมาภิบาล ยึดหลกัแนวคิดในการจดั
การศึกษาตามแนวมงฟอร์ต  และแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้เป็น
พลโลกท่ีดีของสังคมในศตวรรษท่ี  21  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย  
ส่งผลให้โรงเรียนมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ   มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพโดย
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ด าเนินการจดัท าค าสั่งแต่งตั้ งบุคลากรแต่ละฝ่าย   มีแผนการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  มีคู่มือการ
ปฏิบติังาน  มีแผนปฏิบติังานประจ าปี   มีการก ากบั ติดตาม การด าเนินงานตามแผนในรูปแบบต่าง  เช่น  
การประชุมครู การประชุมฝ่าย/ และการนิเทศงาน/การเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง   

 

 3. แนวทางการพฒันา   

 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมยิ่งข้ึน และ
ต่อเน่ือง พร้อมเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนมีการ
ขบัเคล่ือนนโยบายต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนกา้วทนักระแสโลก  มีการเตรียมมาตรการรองรับการการเขา้มา
ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  

มาตรฐานที ่ 7  แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี ระดบัที่ได้ 
ค่า

น ้าหนัก 
คะแนน  
ที่ได้ 

เทียบระดบั
คุณภาพ 

ความหมาย 

7.1   มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา       และน าสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 5 4 4 5 ดีเยีย่ม 

7.2   มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วม
ทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจ
หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 5 4 4 5 ดีเยีย่ม 

7.3   จดักิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนกัรู้และเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 5 4 4 5 ดีเยีย่ม 

7.4   สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือ       กบัผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถ่ิน 5 4 4 5 ดีเยีย่ม 

7.5   จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือ
พฒันาเด็ก        อยา่งรอบดา้น 5 4 4 5 ดีเยีย่ม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 5 20 20 5 ดีเยีย่ม 

  

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 หลกัสูตรสถานศึกษา 
 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร 
 หลกัสูตรทอ้งถ่ินปฐมวยั 
 แผนการจดัประสบการณ์ 
 บนัทึกหลงัการจดัประสบการณ์ 
 งานวิจยัความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 จดหมายเชิญผูป้กครองใหค้วามรู้กบัเดก็ 

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ 
 กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียน 
 บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการสมาคมครูผูป้กครองโรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 
 เวบ็ไซคข์องโรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 
 สารรักจากใจ 
 กิจกรรมสอนแบบโครงงาน 
 หนงัสือข่าวสารถึงผูป้กครอง 
 โครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 7.3 จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียน 
 สารรักจากใจ 
 กิจกรรมสอนแบบโครงงาน 
 หนงัสือข่าวสารถึงผูป้กครอง 
 โครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 บนัทึกการประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสมาคมผูป้กครอง 
      และครู โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 

  7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
 โครงการวนัส าคญั 
 โครงการรักความเป็นไทยวนัลอยกระทง 
 โครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     7.5 จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น 
 โครงการหอ้งสมุด 
 กิจกรรมรักการอ่าน 
 โครงการอาคารสถานท่ี 
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 โครงการสุขภาพอนามยัเดก็ปฐมวยั 
 

1. วธีิการพฒันา 
 

 โรงเรียนจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูแ้ทนครู  ผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชนและผูท้รงคุณวุฒิและมีการน าผลวเิคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ
พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั    โดยหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัมีความสอดคล้องกับวิสัยทศัน์   
พนัธกิจ เป้าหมาย   คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 12 ประการ  พร้อมทั้งไดบู้รณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจดัประสบการณ์ให้แก่เด็ก ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี จดัประสบการณ์สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้   มีส่ือและแหล่งการเรียนรู้  การประเมินพฒันาการและการบริหารจดัการหลกัสูตร มีความ
เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั    มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบประเมินการใช้
หลกัสูตร  โดยมีการวจิยัสรุปผลความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัทุกปีการศึกษา   และน าผล
การนิเทศ ก ากบั ติดตามตรวจสอบมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน   โรงเรียนได้จดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา มีการก าหนดกลยุทธ์แผนพฒันาครูและบุคคลากรสถานศึกษาให้มีศกัยภาพตามสายงานท่ีก าหนด
เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั มีระบบกลไกให้ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั โดยจดัให้มีการประชุมผูป้กครองไดแ้ก่
การปฐมเทศผูป้กครองนักเรียนรวมถึงการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรม
สมาคมครูและผูป้กครองโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง มีข่าวสารการให้ความรู้เก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยัจากเวบ็ไซคข์องทางโรงเรียนมีการกระจายอ านาจบริหารไปยงัส่วนต่างๆ เพื่อการขบัเคล่ือน 
 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวยัให้แก่
ผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชญั 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับขอ้เสนอแนะ/ค าแนะน าต่างๆ   ทางโรงเรียนไดจ้ดัเอกสารเผยแพร่
การจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนแก่ผูป้กครองนกัเรียนปฐมวยัทุกคนไดรั้บทราบ 
 เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวยัทั้ งทางตรงและทางอ้อมโดยฝ่ายปฐมวยัได้จดัท าแบบส ารวจความร่วมมือจาก
ผูป้กครองในการจดัประสบการณ์ให้แก่นักเรียนปฐมวยั   และมีโครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ส่งเสริมให้
ผูป้กครองสามารถเขา้มาร่วมจดักิจกรรมร่วมกบัครูได้ทุกๆ กิจกรรมอย่างเช่น   กิจกรรมวนัลอยกระทง 
กิจกรรมวนัสุนทรภู่    เป็นการส่งเสริมรักความเป็นไทยและเก่ียวกบับุคคลส าคญัในจงัหวดัระยอง  ในดา้น
การบริการ    อ านวยความสะดวกทางการศึกษา   จดัให้มีอุปกรณ์ของเล่น ของใช้ เคร่ืองนอน จ านวน
เพียงพอและขนาดเหมาะสมกบัเด็ก สะอาดและปลอดภยัเด็กมีของใชส่้วนตวัเป็นของตนเอง     ในห้องเรียน
มีมุมหนงัสือครบทุกห้องเรียนและมีจดัมุมหนงัสือบริเวณลานเอนกประสงคแ์ละจดัให้เขา้ห้องสมุดสัปดาห์
ละ 1 คร้ังตามตารางกิจกรรมประจ าวนั  อีกทั้งมีโครงการรักการอ่านใหเ้ด็กไดย้มืหนงัสือนิทานกลบัไปอ่าน
กบัผูป้กครองท่ีบา้นทุกๆ สัปดาห์และวาดเร่ืองราวนิทานกลบัมาในหนงัส่ือเล่มเล็กอีกดว้ย ทางฝ่ายปฐมวยัมี
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หนังสือนิทานเพียงพอส าหรับเด็ก โดยคิดจากจ านวนหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดปฐมวยั เด็กจะมี
หนงัสือนิทาน 1 คน ต่อ 8 เล่มเป็นนิทานเหมาะสมกบัเด็ก    มีพื้นท่ีสนามเด็กเล่นและเคร่ืองเล่นท่ีเหมาะสม 
ปลอดภยักบัเด็ก    มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน ลา้งมือ และท าความสะอาด ท่ีถูกสุขลกัษณะ อุปกรณ์ท่ีท าความ
สะอาดท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัเด็กพร้อมทั้งได้จดัพื้นท่ีให้เด็กได้อาบน ้ าไวอี้กด้วย    มีกล่องยาสามญั
ประจ าบา้นของแต่ละระดบัชั้น   ส าหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ให้แก่เด็ก   และโรงเรียนมีห้องพยาบาลท่ี
สะอาดเหมาะสม มีพยาบาลประจ าใหค้วามช่วยเหลือเด็กเบ้ืองตน้ 
 2. ผลการพฒันา  
 จากการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมต่างๆข้างต้น  ส่งผลให้โรงเรียนมี
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัท่ีชดัเจน  มีการจดัการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการ  บูรณาการหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆการจดัประสบการณ์ให้แก่เด็ก  มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบประเมินการ
ใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองและน าผลการประเมินมาพฒันาเด็ก    มีการพฒันาครูเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์
เชิงวิทยาศาสตร์ ให้ผูป้กครอง/ชุมชนเขา้มาส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ผลการ
ประเมินพฒันาการดา้นสติปัญญามีค่าเฉล่ียท่ีสูงข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมาและมีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัพฒันาการ
ดา้นอ่ืนๆ  
 ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา  ทางโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่างๆให้ผูป้กครองและชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน   ผลจากการจดักิจกรรมไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี  ทั้ง
ผูป้กครอง  ชุมชนและองศก์รต่างๆ  ส่งผลใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นต่างๆดีข้ึนตามล าดบั   
 3. แนวทางการพฒันา 

1. จดัหลกัสูตรเพื่อรองรับการเขา้มาของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

2. ส่งเสริมและพฒันเด็กปฐมวยั ใหมี้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

มาตรฐานที ่ 8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งช้ี ระดบัที่ได้ 
ค่า

น ้าหนัก 
คะแนน  
ที่ได้ 

เทียบระดบั
คุณภาพ 

ความหมาย 

8.1   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 4.96 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
8.2   จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 1 1 5 ดีเยี่ยม 
8.3   จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการ 4.96 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
8.4   ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 4.92 0.5 0.49 5 ดีเยี่ยม 
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ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

8.5   น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 4.80 0.5 0.48 5 ดีเยี่ยม 

8.6   จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 4.96 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8 4.93 5 4.94 5 ดเียีย่ม 
 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
-  มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
- แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยั 
- สารสนเทศระดบัปฐมวยั 
- แบบนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพภายในระดบัปฐมวยั 
 

1. วธีิการพฒันา 
 

 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมีการวเิคราะห์  
มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาตาม
แนวทางการจดัการศึกษามงฟอร์ต   โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเนน้  
จุดเด่น ท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริม โดยในทุกปีการศึกษาจะมีการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อรวบรวมขอ้คิดเห็นจากครูและบุคลากรทุกภาคส่วนในโรงเรียน   ดา้นของผูป้กครองไดมี้การท าวจิยั
ความคิดเห็นของผูป้กครอง  และน าความคิดเห็นดงักล่าวมาปรับปรุงเป็นขอ้เสนอแนะ  ก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จของทุกมาตรฐานโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและน าไปเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ อาทิเช่น การเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซด ์   การติดบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์   มีการ วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความตอ้งการและ ความจ าเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็น
ระบบ  โดยใชเ้ทคนิควธีิท่ีหลากหลาย  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเอกสาร โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์  SWOT  Analysis 
,   Tow   Matrix      มีการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจเป้าหมายและมีการน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีสะทอ้นคุณภาพความส าเร็จอยา่งชดัเจน   นอกจากนั้นยงัมีการจดักิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  อีกทั้งยงัมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน   
ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยยดึตามคู่มือ
นกัเรียน  และ คู่มือบุคลากร  นอกจากนั้นผูป้กครอง หน่วยงานต่างๆและชุมชนทอ้งถ่ิน  อีกทั้งยงัน ามาใช้
ในการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ  ดา้นงบประมาณ   ดา้นการบริหารบุคคล  และดา้นการบริหารทัว่ไป
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อยา่งชดัเจน  มีการเสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  ผา่น
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเทอมละ 1 คร้ัง   โดยแผนปฏิบติัการประจ าปีมีความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาสถานศึกาษา  ทุกแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม มีความสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจของ
โรงเรียน   มีการก าหนดปฏิทิน   ก าหนดผูรั้บผดิชอบ  และแผนก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
การประจ าปี  และมีการเสนอแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ใหค้วามเห็นชอบ  
แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบและจดัท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่  คลอบคลุมถูกตอ้ง  และเป็นปัจจุบนั  
สะดวกต่อการเขา้ถึงและการใหบ้ริการ อีกทั้งยงัมีการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันา  
วางแผน  ด าเนินการ  ก ากบัติดตาม  และประเมินผล  อีกทั้งยงัมีผูรั้บผดิชอบในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีการ
สรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสะทอ้นคุณภาพ
ผูเ้รียนและผลส าเร็จของการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 
 2. ผลการพฒันา  

 ฝ่ายปฐมวยัมีผลจากการพฒันาด าเนินงานมีการประกนัคุณภาพภายในท่ีประกอบดว้ยมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มีการจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศ  ในการบริหารจดัการมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในและ
คุณภาพภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน จนไดรั้บรางวลัทั้งภายในและภายนอกโดยในปีการศึกษา 2560  นกัเรียนระดบั
ปฐมวยัไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะต่าง ๆ ภายนอกมากมายดงัต่อไปน้ี  

  รองชนะเลิศอนัดบั  1  การแข่งขนัประกวดแข่งขนัร้องเพลงจีน     มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 เด็กหญิงลภสัรดา   พงศสุ์ทธินนัท ์

รางวลัดีเยีย่มงานวทิยาศาสตร์ระดบัเด็กเล็ก   ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
  เด็กหญิงปทิตตา     รอดทุ่ง 
 เด็กหญิงจิดาภา      รักวณิชย ์
 เด็กหญิงกวินทิพย ์   ศรีเดชะ 
 เด็กหญิงณฐมน       บุตรพรหม 
 เด็กหญิงสวภทัร       สุขงั 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การป้ันดินน ้ามนัระดบัปฐมวยั  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา  คร้ังท่ี 67  ปีการศึกษา 2560 

 เด็กหญิงพิณลดา      วงษอิ์นทร์จนัทร์ 
 เด็กหญิงสุภชานนัท ์  อน้สุวรรณ 
 เด็กชายธีรวชัร        เทียนมงคล 

 3. แนวทางการพฒันา มีการก ากบัติดตามการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
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ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  และเป็นระบบโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ด าเนินงาน 
 

ด้านที ่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที ่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี ระดบัที่ได้ 
ค่า

น ้าหนัก 
คะแนน  
ที่ได้ 

เทียบระดบั
คุณภาพ 

ความหมาย 

9.1   เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 5 2.5 2.5 5 ดีเยีย่ม 

9.2   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 5 2.5 2.5 5 ดีเยีย่ม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานท่ี 9 5 5 5 5 ดีเยีย่ม 
 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อพฒันาให้
นกัเรียนมีพฒันาการทั้งครบโดยมีการจดัโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี  

1. แผนปฏิบติังานประจ าปี   
2. ปฏิทินปฏิบติังาน  
3. หลกัสูตรสถานศึกษา  
4. สรุปแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5. แบบบนัทึกกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 

 

1. วธีิการพฒันา 
โรงเรียนมีวธีิการ  แนวทาง  และแนวปฏิบติัในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  เพื่อพฒันาให้

นกัเรียนมีพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ท่ีเหมาะสมกบัวยั  ความสามารถและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  โดยมีหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั    ซ่ึงจดัท าโดยคณะครูระดบัปฐมวยั
ในการคิดวิเคราะห์ร่วมกบัผูท้รงวฒิุจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เพื่อ  ใหห้ลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม   ทอ้งถ่ิน  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขา้มาของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
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ตะวนัออก  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมเห็นชอบ และ 
อนุมติัการใชห้ลกัสูตร   ใหมี้การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันานกัเรียนอยา่งรอบดา้น   ไดรั้บความ
ร่วมมือกบัผูป้กครองในการใหก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
 

2. ผลการพฒันา  
 

 โรงเรียนมีการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

พฒันาการทั้ง4   ด้านและเหมาะสมตามวยั  สอดคลอ้งกบัความสามารถ และความแตกต่างบุคคลเพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง  ชุมชนและทอ้งถ่ิน  สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม

และเศรษฐกิจ  โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน      เพื่อพฒันานกัเรียนให้เกิดความสุขใน

การเรียนรู้  เกิดทกัษะท่ีหลากหลายและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้แก่นกัเรียนในงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โรงเรียนมีกระบวนการและแนวทางการ

ปฏิบติังาน  เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยัโดยมีการ

จดัปฐมนิเทศนักเรียนเขา้ใหม่ ระดบัปฐมวยั เพื่อให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ไดเ้กิดความตระหนักและมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัรวมถึงการให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนโดยผา่นหนงัสือข่าวสารผูป้กครองในทุกสัปดาห์ ทุกเดือน  และส่งเสริมให้ผูป้กครองได้

เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคญั  ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองเช่นงานกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  สัปดาห์

วชิาการภายใน  งานวนัรับวุฒิบตัรปฐมวยั  โรงเรียนจดัส่ิงท่ีจ  าเป็น  เอ้ือประโยชน์และอ านวยความสะดวก

ต่อการพฒันานักเรียนทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  โดยมีการจดัแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกห้องเรียนอยา่งเด่นชดั  โดยมีการส่งเสริมพานกัเรียนไปเรียนรู้ในสถานท่ีต่างๆ เพื่อให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและเตม็ศกัยภาพ   

 3. แนวทางการพฒันา  

มีระบบและกลไกให้ผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจดัการศึกษาปฐมวยั  การจดั

กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั  มีการสร้างการมีส่วนร่วม

และแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน  รวมทั้งมีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ

พฒันาเด็กอยา่งรอบดา้นและโรงเรียนจะพฒันาต่อไปให้ดียิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สร้างฐานการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

ปฐมวยั ไดเ้รียนรู้มากข้ึนทั้งภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

ด้านที ่ 4  มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที ่10  การพฒันาสถานศึกษาปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสัิยทัศน์ และจุดเน้น                       

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่
ได้ 

ค่า
น า้หนัก 

คะแนน  
ทีไ่ด้ 

เทยีบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

10.1  จดัโครงการ  กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหเ้ด็กบรรลุ   ตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วสิัยทศัน์ และจุดเนน้การ
จดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 5 3 3 5 ดีเยีย่ม 

10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 4.63 2 1.85 5 ดีเยีย่ม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่10 4.84 5 4.85 5 ดีเยีย่ม 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

 วสิัยทศัน์  พนัธกิจของโรงเรียน 
 อตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 โครงการพฒันาหลกัสูตรและจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
 โครงการคนดีของหอ้งเรียน 
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศปฐมวยั 
 แผนงานลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 โครงการส่ิงแวดลอ้ม 
 กิจกรรมเฮฮาภาษาริมทาง 
 โครงการหอ้งสมุดปฐมวยั 
 กิจกรรมออกก าลงักายปฐมวยั 
 โครงการบณัฑิตนอ้ย 
 กิจกรรม  Conversation  ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 
1. วธีิการพฒันา 

              โรงเรียนมีวิธีการ และ แนวปฏิบติั ในการจดัโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ และจุดเน้นการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างงาน โครงการ 
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กิจกรรม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา มีการประชุม อบรมสัมมนา 
จดัปฐมนิเทศ จดัท าเอกสารแผน่พบั เผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บ
ทราบ  โดยในการจดัโครงการ  กิจกรรม ต่างๆ  จดัข้ึนโดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร  ครู  บุคลากร ชุมชน
และองค์กรภายนอก   โดยมีแผนปฏิบติังานประจ าปีและกิจกรรมต่างๆ   มีการประชุมก ากบัติดตามงาน
อยา่งสม ่าเสมอ มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผูป้กครองทุกปีมีกิจกรรมให้ผูป้กครองเขา้มาจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในกกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2. ผลการพฒันา 
 จากการจดักิจกรรมโครงการ  ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  และแผนปฏิบติังาน
ประจ าปี  โรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเนน้ของ
โรงเรียนท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงโรงเรียนได้ด าเนินการจดักิจกรรมอย่างหลากหลาย   โดยการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหาร  คณะครู  บุคลากรทุกฝ่าย  ชุมชนองค์กรภายนอก    ในการก าหนดแผนปฏิบติังานซ่ึงใช้เป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินงาน  ก ากบัติดตามอยา่งสม ่าเสมอ  จนเกิดเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 ซ่ึงจากผลการด าเนินงาน โครงงาน กิจกรรมสามารถบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายส่งผลให้เด็กเป็นผูมี้ความมุมานะอุตสาหะตามปรัชญาของโรงเรียน  เป็นไปตามการจดัการเรียน
การสอนตามจิตตารมณ์นกับุญมงฟอร์ต   ใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ    ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ี
ไดรั้บความไวว้างใจจากชุมชนและทอ้งถ่ินวา่เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาอบรมให้เด็กเป็นดี เป็นผูมี้วิริย
อุตสาหะ  ท าใหช้นะอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงส่งผลท าใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน สืบไป 
 

3. แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  โรงเรียนควรเพิ่มแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกและกระบวนการท่ีหลากหลายใหผู้ป้กครอง ชุมชน
และทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน งาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา อนัจะส่งผล
ใหก้ารจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการวางรากฐานท่ีมีคุณภาพมัน่คงย ัง่ยนืใหแ้ก่อนาคตของชาติ 
 
ด้านที ่5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที ่11  การจัดกจิกรรมตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

ตัวบ่งช้ี ระดับทีไ่ด้ ค่าน า้หนัก 
คะแนน  
ทีไ่ด้ 

เทยีบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

11.1   จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริม
สนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการ
จดัการศึกษาปฐมวยั 5 3 3 5 ด่ีเยีย่ม 
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11.2   ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4.83 2 1.93 5 ดีเยีย่ม 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่11 4.91 5 4.93 5 ดีเยีย่ม 
 

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
  โรงเรียนไดด้ าเนินการจดักิจกรรมตามนโยบายแนวปฏิรูปการศึกษา ดงัน้ี    

 โครงการวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 โครงการโยคะ 

 
1. วธีิการพฒันา 

 เพ่ือรักษามาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัและตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
สถานศึกษาไดจ้ดัโครงการวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  และโครงการโยคะ   โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
รับทราบและเห็นชอบ   ไดมี้การด าเนินงานร่วมกนัมีการประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ก ากบั 
ติดตาม สรุปประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างาน 
โดยโครงการโยคะครูไดจ้ดัการเรียนการสอนให้แก่เด็กอนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 3  สัปดาห์ละ 1 คาบ  และให้เด็ก
กลบัไปถ่ายทอดโยคะสู่บุคคลภายนอก  เช่น บุคคลในครอบครัวและบุคคลอ่ืนท่ีเด็กรู้จกัพร้อมทั้งถ่ายรูปและน า
ช้ินงานมาส่งคุณครู  ส่วนโครงการวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยันั้น ไดใ้ห้เด็กไดล้งมือปฏิบติัในกิจกรรมการ
ทดลองแต่ละกิจกรรมการทดลองสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กท าให้เด็กมีความสุขและส่งเสริมให้เด็กไดเ้กิด
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง   นอกจากนั้นเด็กยงัไดใ้ชส้มาธิ  ฝึกกลา้มเน้ือมือและฝึกระบายสี  เสริทกัษะและความคิด
ริเร่ิมต่างๆ   
 

2. ผลการพฒันา  
 จากการจดักิจกรรม /โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  ซ่ึงโรงเรียนได้จดัโครงการ / 
กิจกรรมอย่างหลากหลาย   เพื่อให้เด็กพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ  จนเป็นท่ีพึงพอใจของผูป้กครอง  
และ ชุมชน  ซ่ึงผลจากการจดัโครงการโยคะท าให้เด็กไดฝึ้กสมาธิ  เด็กไดอ้อกก าลงักาย และ เด็กสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัโยคะใหก้บับุคคลในครอบครัวรวมทั้งบุคคลภายนอก ส าหรับโครงการวทิยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั ไดล้งมือปฏิบติัในกิจกรรมการทดลองแต่ละกิจกรรมการทดลองอยา่งสนุกสนานและมี
ความสุข    นอกจากนั้นก่อใหเ้กิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์อยา่งสนุกสนานและมีความสุข 

3. แนวทางการพฒันา 
 

 1. ก าหนดแผนพฒันาครูเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของโครงการกิจกรรมพิเศษใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 2. มีการก าหนดเป้าหมายของการจดักิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน  โดยจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบันโยบาย
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จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมท่ี
เปล่ียนไป 
 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2560 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 
น า้หนัก 
คะแนน 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 
ระดบัคุณภาพ 

ด้านที ่1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 20 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 1    เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย  5 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2    เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 5 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3    เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม 5 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 4    เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา 5 5 ดีเยีย่ม 
ด้านที ่2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   65 62.22 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี  5   ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 
                    ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล 

20 17.28 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  6   ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง 
                    มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 20 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี  7   แนวการจดัการศึกษา 20 20 ดีเยยีม 
มาตรฐานท่ี  8   สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ 
                    สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5 4.94 ดีเยีย่ม 

ด้านที ่3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  5 5 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 9    สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  
                    ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 ดีเยีย่ม 

ด้านที ่4 มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   5 4.84 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 10   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
                     ตามปรัชญาวสิัยทศัน์ และจุดเนน้การจดั 
                     การศึกษาปฐมวยั 

5 4.84 ดีเยีย่ม 

ด้านที ่5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   5 4.93 ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 11  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและ 
                    แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดบั 
                    คุณภาพใหสู้งข้ึน 

5 4.93 ดีเยีย่ม 

คะแนนรวม 100 96.99 ดีเยีย่ม 
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4.  ผลการจัดประสบการณ์ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ผลพฒันาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีที ่1 

พฒันาการด้าน 
จ านวน         

เด็กทีป่ระเมิน 

จ านวน (ร้อยละ) ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ดา้นร่างกาย 221 95.09 4.91 0.00 

2 .ดา้นอารมณ์-จิตใจ 221 96.28 3.72 0.00 

3. ดา้นสังคม 221 94.50 5.51 0.00 

4. ดา้นสติปัญญา 221 79.24 20.76 0.00 

ผลพฒันาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีที ่2 

พฒันาการด้าน 
จ านวน            

เด็กทีป่ระเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 239 99.35 0.65 0.00 

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 239 98.91 1.09 0.00 

3. ด้านสังคม 239 99.86 0.14 0.00 

4. ด้านสติปัญญา 239 94.61 5.39 0.00 

ผลพฒันาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีที ่3 

พฒันาการด้าน 
จ านวน          

เด็กทีป่ระเมิน 

จ านวน(ร้อยละ)ของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 236 99.21 0.79 0.00 

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 236 99.74 0.26 0.00 

3 ด้านสังคม 236 100.0 0.00 0.00 

4. ด้านสติปัญญา 236 98.15 1.85 0.00 
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(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพฒันาการเด็กระดับปฐมวยั) 

 

 

 
บทที ่3 

สรุปผลการพฒันา 
 

1. จุดเด่นของสถานศึกษา   
ด้านครู 

1) ครูมีการประเมินผลพฒันาการของเด็กตามสภาพจริง และ น าผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลใน
การแกปั้ญหานกัเรียน โดยการจดัท างานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาใหน้กัเรียน 

2) ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
50 ชัว่โมง/คน/ปี   

3) มีการนิเทศการสอน และประเมินผลการปฎิบติังานภาคเรียนละ 1 คร้ังจากบุคคลภายในและ
ภายนอกอยา่งเป็นระบบและครูน าผลการนิเทศมาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4) ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมเรียนรู้ดว้ยการคิด 
ไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

ด้านผู้บริหาร 
1)  ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่ มีหลกัการบริหารงานตามหลกัธรรมมาภิบาล มีวสิัยทศัน์

ท่ีดีในการบริหารงาน 
2)  ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์จดัการบริหารระดบัปฐมวยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) มีการน าขอ้มูลจากผลการวจิยัมาใชใ้นการบริหารงาน และพฒันาระบบการท างานใหเ้ป็นไป
ตามกระบวนการ PDCA    

4) มีการสนบัสนุนและส่งเสริมในการพฒันาครูผูส้อน   ครูสนบัสนุนการสอน  บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจา้ท่ีใหมี้ความรู้  ความเช่ียวชาญ  ตามมาตรฐานวชิาชีพครู   

5) มีการสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละมีความเป็นผูน้ าโดยการน าหลกัสูตร   
7 Habits    เขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

6) ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลกรใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งเหมาะสม  และ
ต่อเน่ืองพร้อมเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง  และชุมชน  มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบั
โรงเรียนมีการขบัเคล่ือนนโยบายต่างๆ  เพื่อใหโ้รงเรียนกา้วทนักระแสโลก  มีการเตรียม
มาตรการรองรับการเขา้มาของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
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7) มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัสรร การพฒันานวตักรรม/ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลย ีเพื่อการ
เรียนรู้ทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

ด้านผู้เรียน 

1) เด็กมีพฒันาการครบทุกดา้นคือดา้นร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญาอยา่ง  

    เหมาะสมตามวยั  

2) เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั มีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั สามารถ  

    เคล่ือนไหว เล่นออกก าลงักายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และไดรั้บรางวลั นกัเรียนมีสุขภาพดี 

    โดยบุคลากรทางการแพทย ์  

3) นกัเรียนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองใหมี้สุขนิสัยท่ีดี มีความร่าเริงแจ่มใส  

4) เด็กเป็นผูใ้ฝ่รู้  สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวัผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

5) ผูเ้รียนมีความสุภาพ  อ่อนนอ้ม มีเมตตา   มีจิตอาสา   รักและรับใชจ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ 

    สถานศึกษา  และไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน 

ด้านสถานศึกษา 
1) เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นสามภาษา ไดแ้ก่ภาษาไทย ภาษาองักฤษและ 
     ภาษาจีน 
2)  เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใช ้โครงงานในการจดัการเรียนการสอน 
3)  เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดา้นดนตรี  กีฬา และ 

       ศิลปะ และส่งเสริมใหน้กัเรียนอนุรักษศิ์ลปะวฒันธรรมไทย 
4)  เป็นสถานศึกษาท่ีน าหลกัสูตรภาวะผูน้ า (7 habits )มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน   
    

2. จุดควรพฒันา   

ด้านครู 

1) น าผลการนิเทศมาพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูอยา่งต่อเน่ือง 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้การบูรณาการร่วมกบัวชิาต่างๆ 

3) เนน้ทกัษะการเรียนรู้ท่ีเด็กน าความรู้และทกัษะมาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 

4) ครูควรน าส่ือท่ีหลากหลายมาเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้รูปธรรม 
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อยา่งชดัเจนเขา้ใจง่ายใหก้บัเด็กโดยการวางแผน บนัทึกพฤติกรรม วิเคราะห์เด็กทั้งรายบุคคลและ

กลุ่ม ตลอดจนน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเด็ก ปรับปรุง พฒันา ใหมี้ประสิทธิภาพ

อยา่งเหมาะสมและ ต่อเน่ือง   

 

 

ด้านผู้บริหาร 

1)  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย  ท าใหส้ถานศึกษามีส่ือ

และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 

1) การพฒันาเด็กใหรู้้จกัช่วยเหลือตนเองตามวยั โดยผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการดูแล สอนให้

เด็กไดแ้ต่งตวั รับประทานอาหาร ถือกระเป๋า สวมรองเทา้ ฯลฯ ดว้ยตนเอง และคอยแนะน าเด็ก

ตาม ความเหมาะสม 

2) จดักิจกรรมท่ีหลากหลายส าหรับเด็กท่ีมีน ้าหนกัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

3) จดักิจกรรมใหเ้ด็กโดยเนน้เร่ืองของการสร้างความมัน่ใจและกลา้แสดงออกใหแ้ก่เด็ก  

นอกจากนั้นยงัควรมีการเสริมกิจกรรมท่ีควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ด้านสถานศึกษา 

1) จดัแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัใหมี้ความหลากหลายเนน้ใหเ้ด็กมีพฒันาการมากข้ึน 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ความเขม้แขง็มี

ส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา  และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 

3) ครูควรจดัโครงการ / กิจกรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา วสิัยทศัน์และจุดเนน้ของ การศึกษาปฐมวยัอยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสะทอ้นความเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ใหเ้กิดข้ึนกบัเด็กอยา่ง เหมาะสมตามวยั 

 

3.แนวทางการพฒันาในอนาคต    

          ด้านครู 

1) ครูควรใชเ้คร่ืองมือการวดัผลและประเมินผลพฒันาการของเด็กใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 

2) มีการสรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง   ให้รับสารทราบ 

3) ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันา 
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4) ครูมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยงัขาดการติดตาม  ช่วยเหลือ ดา้นการเรียนรู้ของ

นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

ด้านผู้บริหาร 

1) มีการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน   

2) เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง และ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนมีการ

ขบัเคล่ือนนโยบายต่างๆ  เพื่อใหโ้รงเรียนทนักระแสโลก 

3) เตรียมมาตรการรองรับการเขา้มาของระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

ด้านผู้เรียน 

1) จดัโครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อให้นกัเรียนได้

พฒันาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

2) ส่งเสริมใหมี้การออกก าลงักายตอนเชา้ก่อนเขา้เรียน   

3) จดัท าอาหารเนน้การบริโภคสารอาหารใหค้รบถว้นเพื่อใหเ้ด็กไดมี้ภาวะร่างกายท่ีเจริญเติบโต

โดยค านึงถึงสารอาหารและใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

ด้านสถานศึกษา 

1) โรงเรียนเพิ่มแผนประชาสัมพนัธ์เชิงรุกและกระบวนการท่ีหลากหลายใหผู้ป้กครอง  ชุมชนและ

ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน 

2) จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายจุดเนน้และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและปรับเปล่ียนไดต้าม

สถานการณ์ท่ีปรับเปล่ียน 

 

4.   ความต้องการความช่วยเหลือ  

     ด้านครู 

1) มีการอบรมพฒันาใหค้รูเพื่อรองรับการเปิดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จากหน่วยงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ส่วนที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
 
1.   ระดับคุณภาพ  ดีเยีย่ม 
2. กระบวนการพฒันา 
  โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง  มีกระบวนการในการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย   ครูผูส้อน
จดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน มีการการพฒันาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี ๒๑    
ครูผูส้อนมีการบูรณาการจดัการเรียนการสอน โดยมุ่งเนน้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและเขียน  มีความสามารถในดา้นการส่ือสารทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  มีทกัษะในการอ่าน   ฟัง    ดู   พูด  เขียน   ซ่ึงโรงเรียนไดจ้ดัโครงการและกิจกรรม เพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียน ประกอบด้วย กิจกรรมรักการอ่าน   กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง   กิจกรรม
คลีนิคภาษาไทย  กิจกรรมทดสอบ 4  Skills   ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   
คิดสร้างสรรค ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาไดมี้มีสติสมเหตุสมผลสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู  และ
ส่ือสารกนัในรูปแบบการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและตั้งค าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมตาม
ความสามารถของผูเ้รียน  และ 
นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียนและท่ีสาธารณชน  ทาง
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มเติมโดยจดักิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กบัผูเ้รียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ตลอดปีการศึกษา  เพื่อเป็นการเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิให้กบัผูเ้รียน               นอกจากน้ีงานแนะแนวไดจ้ดักิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กบัผูเ้รียนและจดั
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชิาการและอาชีพใหก้บัผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อได้
ศึกษาและฝึกประสบการณ์ท่ีตนชอบ ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนของทุก
รายวิชายงัมีการเน้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี ๒๑  เน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มในห้องเรียน  บริเวณรอบโรงเรียน และชุมชน   กิจกรรมท่ีตอบสนอง
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ไดแ้ก่ โครงการ  ACR  จิตอาสาพฒันาช่วยเหลือสังคม   โครงการ ACR  เพื่ออนุรักษพ์ลงังาน  และกิจกรรม
ร่วมใจรักษ์พิทกัษ์ความสะอาด  มีการปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  อนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีไทย  โดยจดักิจกรรมจดักิจกรรมท่ีตอบสนอง 
ประกอบดว้ย กิจกรรมสืบสานและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย     กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมเด็ก ACR   มารยาทงาม  และยงัปลูกฝัง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัการเคารพ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยชนสิทธิเด็ก     เน้นให้ผูเ้รียนมีการพฒันาสมองทั้ง 2  ซีก มีการส่งเสริมด้าน
ดนตรี   กีฬา และศิลปะ เพื่อให้ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีรู้จกัวิธีการดูแลตนเอง และห่างไกล
จากส่ิงอบายมุขทั้งหลาย และรู้จกัรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคมรอบขา้ง   ซ่ึงโรงเรียนไดจ้ดัโครงการและ
กิจกรรมท่ีตอบสนอง ประกอบดว้ย กิจกรรมพฒันาสุนทรียภาพด้านดนตรี  โครงการตน้กล้าคนเก่งและ 
โครงการส่งเสริมพฒันาสวสัดิภาพและความปลอดภยัของผูเ้รียน    
 
3. ผลการด าเนินงาน 
  ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ในแต่ละกลุ่มสาระผูเ้รียนมีผลการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่ม
สาระ     เป็นไปตามเกณฑร้์อยละ  84.09   อีกทั้งมีผลการทดสอบผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีคะแนนเฉล่ียรวม  3  ดา้น 55.57 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสูงกวา่ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑผ์ูเ้รียนมีการทดสอบความสามารถอ่านออกและเขียนคล่องในวชิาภาษาไทยตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดบัชั้นอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่มและดี วชิาภาษาองักฤษ มีการทดสอบ 4  Skills  ในดา้นการพูด  
ฟัง  อ่าน และเขียน  ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  - ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีผลการทดสอบผา่นเกณฑคิ์ด
เป็นค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80.99     มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6   ซ่ึงผลการทดสอบผา่นเกณฑคิ์ด
เป็นค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  100   ผูเ้รียนสามารถ  ผูเ้รียนสามารถวางแผนในการท างาน และท างานจนส าเร็จ  
มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงานในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัผูอ่ื้นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
โดยผา่นกิจกรรมส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยกีารเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  โครงการชมรมเด็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21  โครงการอบรมและเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี  โครงการส่งเสริมพฒันาภาวะผูน้ า   
ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ   โดยงานแนะแนวไดจ้ดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมไดแ้ก่  กิจกรรมสร้างประสบการณ์ทางวชิาการและอาชีพโครงการแนะแนวกบับริการ
งานแนะแนว ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมส ารวจขอ้มูล    กิจกรรมสนเทศ   กิจกรรมใหค้  าปรึกษา  กิจกรรมจดั
วางตวับุคคล   กิจกรรมติดตามผลประเมินผล   และจดัท าแบบประเมิน SDQ    ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวส่งผลให้
ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม  ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  มีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   มีจิตอาสาในการร่วมท า
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม  ท าใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ส่งผลท าใหไ้ดรั้บรางวลั 
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รางวลัชนะเลิศ รายการ Bao   Young  Blood ของมูลนิธิคาราบาวแดงร่วมกบับริษทัเวร์ิคพอ้ยเอนเตอร์เท
นเมนท ์ รางวลัชนะเลิศ รายการTo  Be  Number  1  MPR  Music  Contest 6   ของชมรมสมาคมกลุ่ม
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก   รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  รางวลัเหรียญทอง รายการกีฬานกัเรียน นกัศึกษา แห่งชาติคร้ังท่ี 39 คดัเลือกตวัแทน
เขตการแข่งขนัท่ี (2)  กรมพลศึกษา ส านกังานการท่องเท่ียวกีฬาจงัหวดัสมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2560  
ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ท่ีมีอยู ่ การสร้างความรู้ข้ึนใหม่    มีการลงมือปฏิบติั  
น าไปสู่การสร้างประโยชน์แก่สังคม  การเรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวติอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข    
รู้จกัตนเองอยา่งถ่องแท ้ รู้ถึงศกัยภาพ ความถนดัและความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผนชีวิตใหแ้ก่
ตนเองในการศึกษาต่อไป  ทั้งน้ีมีผลการด าเนินงานเชิงประจกัษจ์ากการประเมินในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 
        จากระบวนการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย พบวา่ผูเ้รียนสามารถ
อ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดบัชั้นไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้น คิดเป็นร้อยละ 
ดงัน้ี 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – มัธยมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา  2560 

ระดบัชั้น 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน) 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 280 87.22 12.66 0.12 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 275 84.18 15.82 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 270 63.98 36.02 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 271 83.03 16.97 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 286 49.46 50.54 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 294 92.52 7.48 0.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 281 90.91 9.09 0.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 239 89.33 10.67 0.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 240 85.07 14.93 0.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 187 50.65 49.35 0.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 185 54.86 45.14 0.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 202 65.35 34.65 0.00 0.00 

รวม 896.56 303.32 0.12 0.00 
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เฉล่ียร้อยละ 74.71 25.28 0.01 0.00 
คิดเป็นร้อยละระดบัดีข้ึนไป 99.99   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สรุป   ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน คิด และเขียน ไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้น มีคุณภาพ ดีเยีย่ม(4) 

 จากกระบวนการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาใหก้บันกัเรียนในดา้นภาษาองักฤษ     ดว้ยวธีิการ
ทดสอบ 4 Skills    พบวา่ผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสารทั้ง ภาษาองักฤษ  ไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้นตามวยั  
ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการส่ือสารแต่ละระดบัชั้นคิดเป็นร้อยละ
ดงัน้ี 

ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการส่ือสารองักฤษได้เหมาะสมตามระดับช้ัน 
ระดบัชั้น ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 80.75 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 80.75 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 80.20 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 80.20 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 81.91 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 81.91 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 100 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 100 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 100 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 4 100 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 100 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 100 
รวม 1,085.72 
เฉลีย่ร้อยละ 90.48 

สรุป  ผูเ้รียนมีทกัษะการส่ือสารทั้ง ภาษาองักฤษ เหมาะสมตามระดบัชั้น มีคุณภาพระดบั  ดเียีย่ม (4) 
 

จากกระบวนการพฒันาความสามารถในการคิดค านวณ  ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  พบวา่ผูเ้รียนสามารถคิด
ค านวณ ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามระดบัชั้นคิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 

ระดบัชั้น ดีเยีย่ม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 59.64 39.29 1.07 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 37.09 60.00 2.91 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 31.48 47.78 20.74 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 21.40 65.68 12.92 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 16.43 54.90 28.67 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 26.87 49.66 23.47 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 3.56 46.26 50.18 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 7.95 36.82 55.23 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 9.17 56.67 34.17 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 7.49 60.43 32.09 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 2.16 83.24 14.59 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 3.47 73.27 23.27 0.00 

ร้อยละเฉลีย่ 18.89 56.17 24.94 0.00 

ระดับคุณภาพดีถึงดีเยีย่ม 75.06 
  สรุป ผูเ้รียนมีทกัษะในความสามารถดา้นการคิดค านวณ ไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้น มีคุณภาพระดบั ดี(3) 

จากกระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย  พบวา่ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลย ีไดอ้ยา่งเหมาะสมตามระดบัชั้นคิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 

 
ระดับช้ัน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 99.64 0.36 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 99.64 0.36 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 100.00 0.00 0.00 0.00 
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 100.00 0.00 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 98.60 1.40 0.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 98.64 1.36 0.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 74.02 11.03 12.10 2.85 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 80.75 7.95 7.11 4.18 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 73.33 15.42 11.25 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 75.94 15.51 8.56 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 91.35 5.41 3.24 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 94.06 2.97 2.97 0.00 

รวม 1,085.97 61.77 45.23 7.03 
เฉลีย่ร้อยละ 90.50 5.15 3.77 0.59 

คิดเป็นร้อยละระดับดีขึน้
ไป 

95.65   

สรุป ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเหมาะสมตามระดบัชั้นมีคุณภาพ 
       ระดบั  ดีเยีย่ม(4) 
 จากกระบวนการพฒันาความกา้วหนา้ดา้นความรู้ความเขา้ใจและทกัษะต่าง ๆ ตามหลกัสูตร อยา่งเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย พบวา่ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา  ไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้นคิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระทีม่ีเกรด 3 – 4    
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – มัธยมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา  2560 

 
กลุ่มสาระ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 

กลุ่มภาษาไทย 92.20 59.32 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 90.65 59.51 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 88.10 67.87 
กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวฒันธรรม 91.21 77.22 
กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา 98.81 92.67 
กลุ่มสาระ ดนตรี  ศิลปะ 96.57 91.61 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 99.44 85.74 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 93.51 61.06 
ค่าเฉล่ีย 93.81 74.38 
ค่าเฉล่ียรวม 84.09 
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สรุป   ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมตามระดบัชั้น มีคุณภาพดี

เยีย่ม(4) 

จากกระบวนการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย พบวา่ผูเ้รียนสามารถมี
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดงัน้ี 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT ) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
  

 

 

 

 
 
สรุป ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3  มีความสามารถทั้ง  3  ดา้น  มีค่าเฉล่ียรวม  55.57   
  จากกระบวนการพฒันาผูเ้รียนทุกดา้น พบวา่ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    คิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 

ผลเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-Net ) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2558 - 2560 

วชิา คะแนนเฉลีย่ 
ปีการศึกษา 2558 

คะแนนเฉลีย่ 
ปีการศึกษา 2559 

คะแนนเฉลีย่ 
ปีการศึกษา 2560 

ภาษาไทย 56.86 61.07 55.08 
สังคมศึกษา 58.78 59.40 0 
ภาษาองักฤษ 72.53 67.35 66.19 
คณิตศาสตร์ 64.43 59.89 55.95 
วทิยาศาสตร์ 56.31 52.31 51.45 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ประจ าปีการศึกษา 2560 
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สรุป  ผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ( O-Net ) ประจ าปี

การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสูงกวา่ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ 

 จากกระบวนการพฒันาผูเ้รียนทุกดา้น พบวา่ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3     คิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 
 

ผลเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-Net ) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา  2558 - 2560 

 
วชิา คะแนนเฉลีย่ 

ปีการศึกษา 2558 
คะแนนเฉลีย่ 

ปีการศึกษา 2559 
คะแนนเฉลีย่ 

ปีการศึกษา 2560 
ภาษาไทย 45.81 51.97 55.58 
สังคมศึกษา 58.82 59.67 0 
ภาษาองักฤษ 45.73 47.58 43.51 
คณิตศาสตร์ 43.73 41.84 40.82 
วทิยาศาสตร์ 46.02 41.59 37.67 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ประจ าปีการศึกษา 2560 
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สรุป  ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ( O-Net ) ประจ าปี

การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสูงกวา่ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ 

  
  จากกระบวนการพฒันาผูเ้รียนทุกดา้น พบวา่ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6     คิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-Net ) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2558 - 2560 

วชิา คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 2558 

คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 2559 

คะแนนเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 2560 

ภาษาไทย 53.13 55.15 55.15 
สังคมศึกษา 43.22 36.62 36.98 
ภาษาองักฤษ 33.34 36.07 41.99 
คณิตศาสตร์ 30.13 28.62 25.51 
วทิยาศาสตร์ 34.13 33.01 31.70 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ประจ าปีการศึกษา 2560 
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สรุป  ผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ( O-Net ) ประจ าปี
การศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสูงกวา่ระดบัจงัหวดับางวชิาและสูงระดบัประเทศ 
 
 จากกระบวนการพฒันาผูเ้รียน ดา้นการประกอบอาชีพ ดว้ยการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ   
การฝึกงานหรือการท างาน   ใหก้บัผูเ้รียนโดยการใหค้วามรู้ และฝึกทกัษะอาชีพโดยผา่นกิจกรรมท่ี
หลากหลายพบวา่ผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ   100 
สรุป  ผูเ้รียนมีความรู้  ทกัษะ และเจตคติท่ีดี  มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือมีวฒิุภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกบัช่วงวยั มีคุณภาพระดับดีเยีย่ม(4) 
 
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
  ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้จดัโครงการ/
กิจกรรม อยา่งหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนมีความประพฤติดา้นคุณธรรม   จริยธรรม  ค่านิยม   จิตสังคม และ
จิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดส่งผลใหผู้เ้รียนมีคะแนนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคคิ์ดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 
 

ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนปีการศึกษา  2560 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 มัธยมศึกษาปีที ่6 

ข้อ จ านวน
นักเรียน 

ระดับ 4 
(ดีเยีย่ม) 

ระดับ 3 
(ดี) 

ระดับ 2 
(พอใช้) 

ระดับ 1 
( ปรับปรุง) 

1.รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 3031 100.00 0 0 0 
2.ซ่ือสัตยสุ์จริต 3031 99.66 0.34 0 0 
3.มีวนิยั 3031 88.61 11.39 0 0 
4.ใฝ่เรียนรู้ 3031 72.36 27.64 0 0 
5.อยูอ่ยา่งพอเพียง 3031 94.47 5.53 0 0 
6.มุ่งมัน่ในการท างาน 3031 83.09 16.91 0 0 
7.รักความเป็นไทย 3031 100.00 0 0 0 
8.มีจิตสาธารณะ 3031 99.88 0.12 0 0 

รวม  738.07 61.93 0 0 
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เฉลีย่ร้อยละ  92.26 7.74 0 0 
คดิเป็นร้อยละระดบัดขีึน้ไป  100.00 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุป  ผูเ้รียนมีความประพฤติดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  จิตสังคม และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด มีคุณภาพระดบั    ดีเยีย่ม 

 จากกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดา้นการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา)   พบวา่ 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม        พบวา่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 

ผลการประเมินการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ของผูเ้รียน(จิตอาสา) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ประจ าปีการศึกษา  2560 
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สรุป ผูเ้รียนมีการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา)   ไดเ้หมาะสมตามวยั มีคุณภาพระดบั 
ดีเยีย่ม 
 

  จากกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดา้นการส่งเสริมการอนุรักษณ์วฒันธรรมไทย และเห็นคุณค่า
เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย พบวา่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 

ผลการประเมินการส่งเสริมการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – มัธยมศึกษาปีที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป ผูเ้รียนมีการอนุรักษณ์วฒันธรรมไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย และแสดงออกไดอ้ยา่ง

เหมาะสมในชีวติประจ าวนั มีคุณภาพระดบั ดีเยี่ยม 

 จากกระบวนการพฒันาผูเ้รียนใหมี้การยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี

ดี พบวา่ผูเ้รียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี  คิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 
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  จากกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดา้นการรักษาสุขภาพของตนเองให้แขง็แรง  และรักษาอารมณ์ และ
สุขภาพจิตใหดี้อยูเ่สมอ  พบวา่ผูเ้รียนมีสุขภาพแขง็แรง และมีสุขภาพจิตดี คิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 
 

ผลการประเมินการทดสอบสมถรรภาพทางกาย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป  ผูเ้รียนมีวธีิการรักษาสุขภาพของตนเองใหแ้ขง็แรง และมีสุขภาพจิตดี มีระดบัคุณภาพ 
        ระดบัดีเยีย่ม 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานท่ี 1     คุณภาพของผูเ้รียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

1) ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้น มีคุณภาพระดบั
ดีเยีย่ม(4) 

2) ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นการส่ือสารดา้นภาษาองักฤษเหมาะสมตามระดบัชั้น มีคุณภาพ ดีเยี่ยม(4) 
3) ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดค านวณเหมาะสมตามระดบัชั้น มีคุณภาพระดบั ดี (3) 
4) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เหมาะสม ปลอดภยัมีประสิทธิภาพ

ตามระดบัชั้น มีคุณภาพ ดีเยีย่ม(4) 
5) ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในดา้นความรู้  ความเขา้ใจและทกัษะต่าง ๆ ตาม

หลกัสูตรอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง มีคุณภาพระดบั   ดีเยีย่ม(4) 
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6) ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือมีวฒิุภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกบัช่วงวยั มีคุณภาพระดบั ดีเยีย่ม(4) 

 
 1.2 คุณลกัษะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
1)  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีความประพฤติดา้นคุณธรรม   จริยธรรม  ค่านิยม   จิตสังคม และ
จิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   มีคุณภาพระดบั ดีเยี่ยม 
2) ผูเ้รียนมีการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา) อยา่งเหมาะสมตามระดบัชั้น มีคุณภาพ ดี
เยีย่ม  
3) ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้
อยา่งเหมาะสมในชีวติประจ าวนั มีคุณภาพระดบั   ดีเยีย่ม  
4) ผูเ้รียนมีการยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
5) ผูเ้รียนดา้นการรักษาสุขภาพของตนเองให้แขง็แรง  และรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตใหดี้อยูเ่สมอ  มี
คุณภาพระดบั ดีเยี่ยม 
   
4.จุดเด่น 
 จากผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนครบทุกดา้น พบวา่ผูเ้รียนมีจุดเด่นหลายดา้น ควรแก่การส่งเสริมไดแ้ก่ 
 1.  ผูเ้รียนมีเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ นกัเรียนสามารถเรียนรู้โดยใชภ้าษาสากล
เป็นส่ือ  3   ภาษาคือ ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน โดยผูเ้รียนทุกคนตอ้งผา่นการทดสอบ  4  Skills 
Test   และผา่นการทดสอบ   HSK ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    ส่งผลใหผู้เ้รียน
ไดรั้บทุนการศึกษาจากต่างประเทศ ดงัน้ี 

 นางสาวสุทธิกานต ์     ตรีไตรรัตนกูล   และนางสาวกรรณิการ์    อมัพรมหา      ไดรั้บทุนศึกษา
มหาวทิยาลยั  Guangdong University of toriegn studies Guang Zhou   สาขา Chinese business 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

      2. ผูเ้รียนมีสุนทรียศาสตร์ตามหลกัสูตร  โดยเม่ือจบหลกัสูตรผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งเล่นกีฬาไดค้นละ 1 
ชนิด และเล่นเคร่ืองดนตรีไดค้นละ 1 ชนิด จนเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ ส่งผลใหไ้ดรั้บรางวลั
ดงัต่อไปน้ี 
 รางวลัชนะเลิศ รายการ Bao   Young  Blood ของมูลนิธิคาราบาวแดงร่วมกบับริษทัเวิร์คพอ้ยเอน

เตอร์เทนเมนท ์ 
 รางวลัชนะเลิศ รายการTo  Be  Number  1  MPR  Music  Contest 6   ของชมรมสมาคมกลุ่ม

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก    
 รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ   
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 รางวลัเหรียญทองรายการกีฬานกัเรียน นกัศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 39 คดัเลือกตวัแทนเขตการแข่งขนั
ท่ี (2)  กรมพลศึกษา ส านกังานการท่องเท่ียวกีฬาจงัหวดัสมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2560   

        3. และนอกจากน้ียงัผูเ้รียนมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ โดยผูเ้รียนทุกคนไดเ้รียนหลกัสูตรภาวะผูน้ า
ผา่นกระบวนการเรียนการสอน 7  Habits และผา่นการประเมินตามหลกัสูตรทุกคน 
       4. ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในดา้นความรู้   ความเขา้ใจ และทกัษะต่าง ๆ ตาม
หลกัสูตรอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั ดงัต่อไปน้ี 

 เด็กหญิงพชัรพร      แสงสุรศกัด์ิ    รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18/2560   มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

 เด็กชายพงศศ์รัน    หวงัฝ่ายทรัพย ์  รางวลัเหรียญทอง   การแข่งขนั SEAMO คณิตศาสตร์ 
โอลิมปิก ประจ าปี  2560 

 เด็กชายภทัรพล    กายดีสุข   รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขนัอากาศยานบงัคบั
ดว้ยวทิย ุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดบัชั้น ม.4 – ม.6  สหวทิยาเขตระยอง 1 ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 18 

 นายศุภกิตต์ิ วชันุภาพร รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนักาประดิษฐแ์ละบงัคบัเรือเบาะ
อากาศ  (Hover  Craft) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ศรีราชา 

      5. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      6. ผูเ้รียนมีความสุภาพ  อ่อนนอ้ม มีเมตตา   มีจิตอาสา   รักและรับใชจ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  
และไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน 
 
5. จุดควรพฒันา 
 จากผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนครบทุกดา้น พบวา่ผูเ้รียนมีจุดท่ีควรไดรั้บการพฒันาไดแ้ก่ 

1. การปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีระเบียบวนิยัในตนเอง มีความรับผิดชอบทั้งในเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองการ
เรียน  

2. พฒันาผูเ้รียนดา้นมารยาท  ทั้งมารยาทขั้นพื้นฐานและมารยาททางสังคม 
3. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีน ้าหนกัไม่เป็นไปตามเกณฑก์รมอนามยั คือ อว้น และเร่ิมอว้น ควรจดักิจกรรม

ใหผู้เ้รียนไดอ้อกก าลงักาย   อบรมเร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อควบคุมน ้าหนกั 
4. ครูผูส้อนบางส่วนยงัใชว้ธีิการสอนแบบเดิม ไม่พฒันารูปแบบการสอนให้ตอบรับการการศึกษาใน

ยคุ Thailand 4.0  
5. การพฒันาความสามารถในดา้นการคิดค านวณใหเ้หมาะสมกบัวยั  โดยเฉพาะผูเ้รียนในระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 ดว้ยกิจกรรม หรือโครงการท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะการคิดค านวณใหก้บัผูเ้รียน
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
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6. การพฒันาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนทุกระดบัชั้นใหสู้งข้ึนหรือคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

7. พฒันาดา้นจุดเนน้ของผูเ้รียนในปีการศึกษา 2561 ไดแ้ก่ 
7.1  พฒันาใหผู้เ้รียน /ครูใหใ้ชภ้าษาสากล ในการส่ือสารและจดัการเรียนการสอน ใหมี้คุณภาพ
มากยิง่ข้ึน 
7.2  พฒันาครูผูส้อนใหใ้ชรู้ปแบบการสอนท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน 
7.3  พฒันาดา้นการใชเ้ทคโนโลยขีองครูในการสร้างส่ือนวตักรรม /ส่ือการเรียนการสอน และ
คน้ควา้งานวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน 
7.4  พฒันาดา้นสุนทรียศาสตร์ ของผูเ้รียนใหมี้มาตรฐานดียิง่ข้ึน 
7.5  พฒันาผูเ้รียนใหมี้บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ โดยการน า 7  Habits มาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
1.   ระดับคุณภาพ  ดีเยีย่ม 

2. กระบวนการพฒันา 
โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง มีผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์  มีภาวะผูน้ า  สามารถปฏิบติังานตามบทบาทได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจดัการสถานศึกษาและพฒันาผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ   มีการก าหนด
เป้าหมาย    วิสัยทัศน์  พันธกิจ   โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา   ด้วย
กระบวนการจดัท า  SWOT ความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ  ผูป้กครอง   นกัเรียน  ครู   และวิเคราะห์ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา    เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรวมทั้งมีการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  โดยได้จัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรียน
อสัสัมชญัระยอง  ระยะเวลา  6  ปี  ( ปีการศึกษา 2559 – 2564 )   ท่ีมีความเหมาะสม  ครอบคลุมประเด็น
ส าคญัไดแ้ก่   การพฒันาวชิาการท่ีเนน้ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  อยา่งเป็นระบบ  โดยเปิดสอน 3   ภาษา  คือ  
ภาษาไทย   ภาษาองักฤษ   และภาษาจีน   มีโครงการและกิจกรรมรองรับ ดงัน้ี  กิจกรรมอ่านคล่องเขียน
คล่อง,กิจกรรม Pre  YLE , กิจกรรมสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ   4  Skills, กิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาจีน   
เพื่อพฒันานกัเรียนให้สามารถใชภ้าษาไทย  ภาษาองักฤษ และภาษาจีนส่ือสารในชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้ง   
และมีการจดัท ากิจกรรมรักการอ่าน เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านท่ีย ัง่ยืนให้กับนักเรียนทุกระดบัชั้น    
กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศ   เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเขา้สู่การ
แข่งขนัภายนอกและศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั    เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รีรยนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียน รวมทั้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จดัการ
เรียนการสอนแบบ Bilingual และ Smart  Progarm  โดยมีกระบวนการด าเนินงานท่ีชดัเจนเป็นระบบ ตาม
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กระบวนการ  PDCA  นอกจากน้ีโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ยงัมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ท่ีปฏิบติังาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาโดยให้
ความเห็นชอบ  ก ากบัติดตาม การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เสนอแนวทาง
ในการพฒันาดา้นวิชาการ   ดา้นปกครอง  ดา้นกิจกรรม  ดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นธุรการ – การเงิน ดา้นการ
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะวชิาชีพ โดยจดัท าโครงการพฒันา
ศกัยภาพครู เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรสู่สากล เพื่อส่งเสริมให้ครูไดรั้บการพฒันาศกัยภาพครูผูส้อน   เจา้หนา้ท่ี 
และบุคลากรสนบัสนุน ให้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีทนัสมยั รวมทั้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติังาน    ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  มีการพฒันาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดปีการศึกษาท าให้มีห้องเรียน   ห้องปฏิบติัการ  และสถานท่ีจดักิจกรรมอย่างเพียงพอ  อาคารเรียนมี
ความมัน่คงผา่นการตรวจสอบจากวศิวกรช านาญการทุกปี   สถานท่ีร่มร่ืน  สอาดและปลอดภยัมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ   มีแหล่งการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง  ไดจ้ดัท ากิจกรรม Clean  
the  Winner ,โครงการปรับภูมิทศัน์ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนและ
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  และนอกจากน้ียงัมีโครงการส่งเสริมพัฒนาสวสัดิภาพและความ
ปลอดภยันกัเรียน  ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้และความเขา้ใจให้กบัครูและนกัเรียนให้ตระหนกัถึงการป้องกนั
ภยัต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และยงัจดัท าโครงการรักษ์ ACR เพื่ออนุรักษ์พลังงาน  สอนให้ครูและนักเรียน
ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรต่าง ๆภายในโรงเรียนอยา่งประหยดั  

โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง  ไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาใหก้บั
ผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ  ไดม้าตรฐาน  โดยจดัท ากิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและมีจิตส านึกท่ีดีและอนุรักษ์
ชุมชนของตนเอง  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชนและองค์กรท่ี เก่ียวข้อง เป็นลักษณะของการสร้างเครือข่าย  รวมทั้ งมีการเชิญ
บุคคลภายนอกมาใหค้วามรู้กบัผูเ้รียน 
 โรงเรียนไดมี้การก ากบั ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบโดย
มีกระบวนการด าเนินงานการตรวจติดตามภายในสถานศึกษา ดว้ยกระบวนการ PDCA  ผา่นกิจกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายใน   ด าเนินการตรวจติดตามโดยมีการติดตาม ตรวจสอบในส่วนของวธีิปฏิบติังานของ
ทุกฝ่าย สรุปผลการตรวจติดตามภายในฝ่าย น าปัญหาและขอ้เสนอแนะจากการตรวจติดตามเขา้ประชุม
ทบทวนภายในเพื่อป้องกนัและแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

 
3.ผลการด าเนินงาน 
 

  3.1.โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาความตอ้งการพฒันาของโรงเรียน   ความตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัการปฏิรูป
การศึกษา 
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วสัิยทัศน์ ( VISION ) 
โรงเรียนอสัสัมชญัระยองเป็นผูน้ าทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต   มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

พนัธกจิ (Mission) 
1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงคต์ามจิตตารมยน์กับุญมงฟอร์ต 
3. พฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอด

ชีวติ 
4. พฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
5. พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรโรงเรียนและสู่สากล 
6. ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติและอาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21 
7. ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
8. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีอตัลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
9. ส่งเสริมและพฒันาครูใหป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่

มาตรฐานสากล 
10. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
11. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
12. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหโ้รงเรียนการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากล

ตามบริบท 
13. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีการพฒันาเทคโนโลย ี และจดับรรยากาศ อาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวการศึกษามงฟอร์ตและสากล 
14. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีการ สืบสานและอนุรักษศิ์ลป วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
15. สร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนเกิดเครือข่ายกบับุคคล องคก์รและสถาบนัต่างๆ ในการให้

โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

เป้าประสงค์ ( Goals ) 
1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค ์ตามจิตตารมยน์กับุญมงฟอร์ต 
3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
5. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรโรงเรียนและสู่สากล 
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6. ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติและอาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21 
7. ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
8. ผูเ้รียนมีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
9. ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
10. โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
11. โรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
12. โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากลตามบริบท 
13. โรงเรียนมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
14. โรงเรียนมีการพฒันาเทคโนโลย ี และจดับรรยากาศ อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวการศึกษา

มงฟอร์ตและสากล 
15. โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษศิ์ลป วฒันธรรมประเพณีไทยและสากล 
16. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายกบับุคคล องคก์รและสถาบนัต่างๆ ในการ

ใหโ้รงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
3.2 โรงเรียนมีแผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ระยะเวลา  6  ปี   

( ปีการศึกษา 2559 – 2564 )  ท่ีมีความเหมาะสมและครอบคลุมประเด็นส าคญัดา้นการพฒันาวชิาการท่ีเนน้
ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  อยา่งเป็นระบบ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความสามารถ มีศกัยภาพเป็นท่ีประจกัษ์
ดงัผลการแข่งขนัทกัษะดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 18/2560   
จากมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร,    รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนั SEAMO  คณิตศาสตร์ โอลิมปิก 
ประจ าปีการศึกษา 2560  จาก Southeast  Asian  Mathematical  Olympiad – SEAMO, รางวลัชนะเลิศอนัดบั 
1 การแข่งขนัประดิษฐแ์ละบงัคบัเรือเบาะอากาศ ( Hover  Craft ) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขนัอากาศยาน
บงัคบัวทิย ุประเภทบินบรรทุกสัมภาระระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4–มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
จากสหวทิยาเขตระยอง 1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 18,รางวลัเหรียญทองแดง  การ
แข่งขนั SEAMO   คณิตศาสตร์ โอลิมปิก ประจ าปี  2560    จาก Southeast  Asian  Mathematical  Olympiad 
– SEAMO, ผา่นการอบรมหลกัสูตรค่าย 2  สอวน. วชิาฟิสิกส์/ การแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการ( สอวน.) 
ประจ าปีการศึกษา 2560   จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ปีการศึกษา 
256,รางวลัเหรียญทองแดงวิชาวทิยาศาสตร์ ม.3 การแข่งขนั คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ประจ าปี 2017 
โดย ASMO  THAI  จากสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  รางวลัชนะเลิศแข่งขนั
ดนตรีในรายการ BAO  Young  Blood  Season 3  จากมูลนิธิคาราบาวแดงร่วมกบับริษทัเวร์ิคพอยท ์เอ็น
เทอร์เมนท ์จ ากดั(มหาชน),รางวลัชนะเลิศกระโดดไกล (ชาย) กีฬานกัเรียนนกัศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 39 
คดัเลือกตวัแทนเขตการแข่งขนัท่ี 2 จงัหวดัสมุทรปราการ, รางวลัเหรียญทองระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก การแข่งขนัเพลงพระราชนิพนธ์ จากส านกัคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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3.3 โรงเรียนมีการพฒันาครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจา้หนา้ท่ี  พี่เล้ียง ใหมี้ความรู้   
ความสามารถและทกัษะอาชีพ โดยมีโครงการพฒันาศกัยภาพครูตามกลุ่มสาระการเรียน  โครงการพฒันา
ศกัยภาพครู เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 

 
ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรมพฒันาวชิาชีพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  3.4  ดา้นการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ โรงเรียนจดัท าไดอ้ยา่งเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
ครอบคลุมขอ้มูลสารสนเทศของแต่ละฝ่าย และทนัสมยั โรงเรียนไดมี้การจดัเก็บทั้งในรูปแบบของเอกสาร  
คอมพิวเตอร์ ลงเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตโ์รงเรียน  สามารถน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอยูใ่นระดบัดีมาก 
  3.5  ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม การพฒันาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ภูมิทศัน์ในโรงเรียนให้
สวยงามโดยโรงเรียนไดมี้การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองตลอดปีการศีกษา ท าให้โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ร่มร่ืน มีแหล่งการเรียนรู้ส าหรับเรียนรู้อยา่งพอเพียง  สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลแก่ผูเ้รียน 
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  3.6 โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา
ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน มีการสร้างเครือข่ายและท า MOU กบัโรงเรียน  วทิยาลยั  
มหาวทิยาลยั  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัพฒันาครูและพฒันาดา้นการศึกษาร่วมกนั ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันา
อยา่งเตม็ศกัยภาพ  

เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ล าดบัที ่ สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ความร่วมมือ 

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ การพฒันาและการนิเทศครูผูส้อนทั้งระบบ 
2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 การศึกษา การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ การพฒันาบุคลากร 

การพฒันาระบบบริหารจดัการ กิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียน 
3. วทิยาลยัเทคนิคระยอง โครงการหลกัสูตรเสริมประสบการณ์ทางวชิาการและ

อาชีพ 
4. สถานีต ารวจภูธรร่วมกบั องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั  
โครงการจดัระเบียบการจราจรบริเวณหนา้โรงเรียน
อสัสัมชญัระยองและโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟระยอง 

5. เทศบาลต าบลเนินพระ  
จ.ระยอง 

โครงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดแสง
จนัทร์และหาดสุชาดา 

6. มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ สถานศึกษาส าหรับปฏิบติัการสอนหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู 

7. CIAU มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั การศึกษาต่อและการเรียนการสอนภาษาจีน 
8. มหาวทิยาลยัจนัทร์เกษม ส่งเสริมดา้นนตรี 
9. PACRIM  LEADERSHIP CENTER  

CO.LTD  
ส่งเสริมผูน้ าและทกัษะชีวติ The 7  Habits  School 

10. วทิยาลยัเทคโนโลย ีIRPC  โครงการหลกัสูตรเสริมประสบการณ์ทางวชิาการและ
อาชีพ 

11. De La Salle University การศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษและการศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโทของคณะครู 

12. -Harbin  Institute  of Technology 
-School  International  Education, Hubt 
-College  of International Cultural  
Exchenge, CCNU 
-Yuxi  Normal  University 
-Chongqing Shanhu  Experimental 
Primary  School 
-Wuhan  University 

การพฒันาการศึกษาทางดา้นภาษาจีน 
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13. มหาวทิยาลยั Cambridge  ศูนยส์อบและพฒันาภาษาองักฤษมหาวทิยาลยั 
Cambridge ภาคตะวนัออก 

14. กลุ่มโรงเรียนเอกชนจงัหวดัระยอง ดา้นวชิาการและการพฒันาการศึกษาร่วมกนัทุกดา้น 
15. สมาคมสมาพนัธ์ผูป้กครองโรงเรียนใน

เครือฯ (ไตรภาคีภาคตะออก  
ACR,SL,ACS ) 

การพฒันาการศึกษา 

3.7 โรงเรียนไดมี้การก ากบั  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่งเป็น 
ระบบโดยมีกระบวนการด าเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ดว้ยกระบวนการ PDCA 
ผา่นกิจกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีผลการติดตามตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.94  อยูใ่นระดบั ดีเยีย่มและนอกจากน้ียงัมีการนิเทศ ก ากบัติดตามและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนจากหวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้กลุ่มสาระและผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกภาคเรียนละ  1 คร้ัง  
 

ครูได้รับการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญภายนอก 
ระดับประถมศึกษา   ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
กลุ่มสาระภาษาไทย  ( 10 ) 3 7     
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศครูไทย ( 7 ) 1 3 3   
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศครูต่างชาติ (12 )   8 4   
กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวฒันธรรม ( 5 )   5     
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (8 ) 5 3     
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ (1 ) 4 1     
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี ( 5 ) 3 1 1   
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(7 ) 3 3 1   
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ( 8 ) 2 6     
แผนก Smart Programe  ครูไทย ( 7  ) 4 2 1   
แผนก Smart Programe  ครูต่างชาติ ( 12 ) 6 4 1 1 
 
 
 
 
 



 

 

รikp 
105 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
ครูได้รับการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญภายนอก 

ระดับมัธยมศึกษา   ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระ ดมีาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

กลุ่มสาระภาษาไทย  ( 4 ) 1 2 1   
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศครูไทย ( 11 )   7 4   
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศครูต่างชาติ (15)   4 11   
กลุ่มสาระสงัคม ศาสนาและวฒันธรรม ( 6 )     6   
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ( 6 ) 2 4     
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ (7 ) 1 1 5   
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี ( 6 )   6     
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี(7 ) 4 3     
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ( 6 ) 3 2 1   

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีเป้าหมาย  วสิัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าประสงค ์ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพ 
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การศึกษาของโรงเรียนระยะเวลา 6 ปี และมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  ทอ้งถ่ินอยา่ง
ชดัเจน  มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

2. โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และด าเนินงานพฒันาคุณภาพการบริหาร 
และจดัการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลกัต่อไปน้ี 

1) ดา้นการพฒันาวชิาการท่ีเนน้ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   ทุกคน และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความรู้  ความสามารถ มีศกัยภาพเป็นท่ีประจกัษด์งัผลการแข่งขนัทกัษะดา้น
ต่าง ๆ ท่ีปรากฎในผลการพฒันา 

2) ดา้นการพฒันาครู  บุคลากร  เจา้หนา้ท่ี  พี่เล้ียง ใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ มีความรู้    
ความสามารถ และทกัษะตามมาตรฐาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัปรากฎในผลการพฒันา 

3) ดา้นการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ  พบวา่โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง  มีขอ้มูลการบริหาร
จดัการท่ีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น ทนัสมยั สามารถน าขอ้มูลสารสนเทศมา  ประยกุตใ์ช ้และ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในระดบัดีเยีย่ม 

4) โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มใหมี้ความร่มร่ืน  มีแหล่งการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนอยา่งเพียงพอ  
สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผูเ้รียน 

5) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งและเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผดิชอบต่อผลการ
จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

6) โรงเรียนมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่งเหมาะสม มี
ผลการติดตามตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.94  อยูใ่น
ระดบั ดีเยีย่ม และเปิดโอกาสใหผู้เ้ช่ียวชาญภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการนิเทศการเรียนการ
สอนของครู  

 

4. จุดเด่น 
         โรงเรียนมีการบริหารพฒันาองคก์รท่ีมุ่งเนน้เป้าหมายและจุดหมายท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน    
ตามจุดเนน้ของโรงเรียน   มีแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองตามแผนท่ีโรงเรียนก าหนด  มีการก ากบั ตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีทุกสัปดาห์  และนอกจากน้ีมีการประชุมคณะกรรมการฝ่าย,ประชุม
กลุ่มสาระ,ประชุมครูและพนกังานเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อรายงานผลการด าเนินและรายงานความกา้วหนา้ใน
การปฏิบติังาน และนอกจากน้ีโรงเรียนไดท้  า MOU กบัมหาวทิยาลยั,โรงเรียน,หน่วยงานราชการและบริษทั
ต่าง ๆ เพื่อเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันาครูและบุคลากรของ
โรงเรียน    นอกจากนั้นยงัมีการจดัสภาพแวดลอ้ม   อาคารสถานท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  บรรยากาศร่มร่ืน  
ผูเ้รียนมีความปลอดภยั มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง    
 
5. จุดควรพฒันา 
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 1. ครูควรน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการพฒันาตนเองไปพฒันาต่อยอดในการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ 
เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ใหก้บันกัเรียน 
     2. ครูควรน าขอ้เสนอแนะจากการนิเทศจากบุคคลภายนอกมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนในปีต่อไป 
     3. ครูควรไดรั้บการพฒันาในการใชส่ื้อนวตักรรม /ส่ือเทคโนโลยท่ีีหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ในเรียนรู้ของนกัเรียน 
 

 มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 
1.   ระดับคุณภาพ  ดีเยีย่ม 

2. กระบวนการพฒันา 
  โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ไดด้ าเนินการส่งเสริมพฒันาครู ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งประสิทธิภาพโดย
ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ครูจดัท าแผนการเรียนรู้ของนกัเรียน  โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
เรียนรู้อยา่งมีความสุข   มีการจดัการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย เป็นอิสระ ยอมรับความแตกต่างของ
ผูเ้รียน   มีความหลากหลายในวธีิการเรียนของผูเ้รียน  และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองใหเ้ตม็
ศกัยภาพโดยผา่นกิจกรรม/โครงการ เช่น ส่งเสริมการอ่าน,กิจกรรมรักการอ่านสร้างการเรียนรู้,กิจกรรม
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนัภายนอก,กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศฯลฯ  
ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมไดล้งมือปฏิบติั สัมผสัจบัตอ้งดว้ยตนเอง เป็นการบูรณาการร่วมกนั
ระหวา่งกลุ่มสาระ และเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิด เช่น โครงงานคณิตศาสตร์,โครงงาน
วทิยาศาสตร์, กิจกรรมMath Warm Up, กิจกรรมSTEM,กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ีกิจกรรม
พฒันาทกัษะกระบวนการคิด,กิจกรรมการสร้างการพฒันาเรือ Hovercraft และเคร่ืองร่อน, กิจกรรมหุ่นยนต ์ 
ตลอดจนพฒันาทกัษะชีวติและสังคมสร้างภาวะผูน้ าใหก้บัผูเ้รียน เช่นโครงการส่งเสริมพฒันาภาวะผูน้ า, 
กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ (ทศันศึกษา ) กิจกรรมจิตอาสา,กิจกรรมชมรม   ครูมีส่ือการเรียน
น่าสนใจ มีความหลากหลาย   ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท า การใช ้ส่ือท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจได้
ชดัเจน  เช่น   กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนวทิยาศาสตร์,กิจกรรมสรรหาส่ือและนวตักรรมทาง
การศึกษาของกลุ่มสาระ,กิจกรรมส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยกีารเรียนรู้และน าเสนอผลงาน   ครูจดัการเรียน
การสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น กิจกรรมสืบสานและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย, กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน,กิจกรรมสัปดาห์รู้เท่าทนัเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    มีการประเมินผล เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการวดัผลประเมินท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  โดย
ผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง  ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน   ประเมินโดยครู  และประเมินโดยผูป้กครอง เพื่อ
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สร้างความภาคภูมิใจใหก้บัผูเ้รียน และครูมีการแจง้ผลการประเมินใบงาน/ช้ินงานแต่ละช้ินใหน้กัเรียนและ
ผูป้กครองทราบ ผูเ้รียนมีการจดัท าแฟ้มสะสมงานของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  
 
3. ผลการด าเนินงาน 

 ครูมีการจดัท าแผนการเรียนรู้ของนกัเรียน  มีการวิเคราะห์หลกัสูตร จดัท าค าอธิบายรายวชิา หรือ
วเิคราะห์สาระการเรียนรู้ จดัท าหน่วยการเรียนรู้ แลว้น าไปเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  มีการก าหนดเน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ศกัยภาพของผูเ้รียน และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน รวมทั้งการบูรณาการระหวา่งวชิา มีการก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน มีการบูรณาการ เนน้การคิด 
(ทกัษะกระบวนการคิด) การฝึกทกัษะ การปฏิบติัจริง และการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ก าหนดส่ือ /
นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือก จดัหาและจดัท าส่ือ/แหล่งการเรียนรู้มีการก าหนดการวดัผลและประเมินผล 
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวดัผลตามสภาพ
จริง เนน้คุณธรรม จริยธรรม  

 ซ่ึงโรงเรียนไดด้ าเนินการส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดย
การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย ดงัน้ี  

โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวดัความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.กิจกรมมส่งเสริมการอ่าน 
2.กิจกรรมรักการอ่านสร้างการ
เรียนรู้ 
3.กิจกรรมส่งเสริมการใชแ้หล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียน 

ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก
หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้
รอบตวั 

ผูเ้รียนร้อยละ  91.60    มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

4.โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 
5. กิจกรรมสัปดาห์รู้เท่าทนั
เทคโนโลย ี

ผูเ้รียนท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

ผูเ้รียนร้อยละ    93.18  สามารถ
ใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอ
ผลงาน 

6.โครงการหุ่นยนต ์
7. กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
8. กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์ 

ผูเ้รียนรู้ทนั ฉลาดและสามารถ
เลือกประยกุตใ์ชส่ื้อสารรวม
เทคโนโลย ี

ผูเ้รียนร้อยละ   84.65  รู้ทนัเท่า
ทนัและสามารถเลือกประยกุตใ์ช้
ส่ือสารรวมเทคโนโลยไีดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
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9.โครงงานคณิตศาสตร์  
10.กิจกรรมโครงงาน
วทิยาศาสตร์  
11.โครงการสร้างพฒันาเรือ 
Hovercraft และเคร่ืองร่อน 
12. กิจกรรมพฒันาทกัษะการคิด 

ผูเ้รียนมีเรียนรู้ผา่นโครงงาน
และมีทกัษะกระบวนการคิด
และการวางแผนการท างาน 
ด าเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอน
ตามกระบวนการ PDCA  

ผูเ้รียนร้อยละ  91.44    มีเรียนรู้
ผา่นโครงงานและมีทกัษะ
กระบวนการคิดและการวาง
แผนการท างาน ด าเนินงานอยา่ง
เป็นขั้นตอนตามกระบวนการ 
PDCA 

13. กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย 
14.กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน, 
15.กิจกรรมสัปดาห์รู้เท่าทนั
เทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสืบ
สาน อนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีไทยและสากล 

ผูเ้รียนร้อยละ  93.95 มีส่วนร่วม
ในการสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมประเพณีไทยและ
สากล 

16. โครงการส่งเสริมพฒันา
ภาวะผูน้ า 
17. กิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ 

ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขเป็นทั้ง
ผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

ผูเ้รียนร้อยละ  93.21สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุขและเป็นผูน้ าท่ีดีและผู ้
ตามท่ีดี 

18.โครงการส่งเสริมงานวจิยั ครูและบุคลากรมีการท าวจิยัใน
ชั้นเรียนและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผดิชอบ
และน าผลไปใชใ้นการเรียน
การสอนอยา่งนอ้ยปีละ 1 เร่ือง 

ครูและบุคลากรร้อยละ  100 มี
การท างานวจิยัในชั้นเรียนและน า
ผลงานวจิยัไปใชใ้นการเรียนการ
สอน 

19.โครงการพฒันาศกัยภาพครู 
เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรสู่
มาตรฐานสากล 

ครูและบุคลากรมีการเพิ่มพูน
ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งเปิดภาคเรียนและปิด
ภาคเรียนอยา่งนอ้ย 50 ชัว่โมง/
ปี/คน 

ครูและบุคลากรร้อยละ  94.34 มี
การเพิ่มพูนความรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเปิด
ภาคเรียนและปิดภาคเรียนอยา่ง
นอ้ย 50 ชัว่โมง/ปี/คน 

  ครูผูส้อนไดรั้บการพฒันา
ตนเองดา้นภาษาต่างประเทศ
ไม่นอ้ยกวา่  40 ชัว่โมง/ปี/คน 

ครูร้อยละ   100  ไดรั้บการพฒันา
ตนเองดา้นภาษาต่างประเทศไม่
นอ้ยกวา่  40 ชัว่โมง/ปี/คน 

 ครูผูส้อนไดรั้บการพฒันา
ตนเองดา้นการใชเ้ทคโนโลยี

ครูร้อยละ   93.35     ไดรั้บการ
พฒันาตนเองดา้นการใช้
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ไม่นอ้ยกวา่  40  ชัว่โมง/ปี/คน เทคโนโลยไีม่นอ้ยกวา่  40  
ชัว่โมง/ปี/คน 

20. กิจกรรมสรรหาส่ือและ
นวตักรรมทางการศึกษาของกลุ่ม
สาระ 

ครูผูส้อนมีการสรรหาส่ือและ
สร้างนวตักรรมและส่ือ
เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียน
การสอน 

ครูผูส้อนร้อยละ    91.50       มี
การสรรหาสือและสร้าง 
นวตักรรมและส่ือเทคโนโลยเีพื่อ
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที ่3  กระบวนกาจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1. กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
1.1. โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการวเิคราะห์ตนเอง  ก าหนดเน้ือหาสาระ  

กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน 
1.2. โรงเรียนไดส่้งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิด ไดส้ัมผสั ไดป้ฏิบติั

จริงดว้ยวธีิการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
1.3. โรงเรียนไดจ้ดัการเรียนการสอนแบบ STEM เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดย

การเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทกัษะต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบใชก้ารเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการ PDCA พบวา่ผูเ้รียนสร้างช้ินงานจากการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.4. โรงเรียนไดจ้ดั การเรียนการสอนแบบโครงงานตามกลุ่มสาระต่าง ๆ โครงงาน
วทิยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  เป็นตน้ ใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ PDCA 
และพบวา่ผูเ้รียนสามารถสร้างช้ินงานจากการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

     2.การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
               2.1. โรงเรียนไดจ้ดัท ากิจกรรมท่ีบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ 

      ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรอบตวั เพื่อสร้างจิตส านึกให ้ 
      ผูเ้รียนมีความรักษชุ์มชนของตนเอง 

       2.2  โรงเรียนไดเ้ชิญภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3.1 ครูผูส้อนไดมี้การประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริง โดยใชว้ธีิการวดัผลและประเมินผลท่ี
หลากหลาย ท าใหก้ารประเมินผลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3.2 ในการวดัผลและประเมินผลครูผูส้อนไดด้ าเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผล
อยา่งเป็นระบบ ทั้งประเมินผลก่อนสอน ระหวา่งสอน และประเมินผลหลงัสอน ท าให้
สามารถทราบถึงพฒันาการของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3 ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก่ ประเมินผลงานของตนเอง  ประเมินผลงานของเพื่อน   ท าใหก้ารวดัผลประเมินผล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

4.จุดเด่น 
       1. การจดัการเรียนการสอนเนน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี1-
มธัยมศึกษาปีท่ี  6 ทุกคนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีผลงาน/ช้ินงานเชิงประจกัษ ์ เพื่อใหเ้กิดทกัษะ
กระบวนการกบัผูเ้รียน  โดยกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยแีละกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ มีช้ินงาน
อยา่งนอ้ยคนละ 1 ช้ิน   
  2.  จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของนกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการสอบวดัในการส่ือสาร
เป็นภาษาองักฤษ  มีค าศพัท ์ และการท่องศพัทเ์ก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ เป็นภาษาองักฤษ  และน าผลการสอบ
แต่ละคร้ังไปพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
  3. มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัสรร การพฒันานวตักรรม/ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลย ีเพื่อการ
เรียนรู้ทุกปีการศึกษา 
           4. ครูผูส้อนใชภ้าษาต่างประเทศในการสอน เช่น การใช ้classroom command ในหอ้งเรียนในการ
สอนทุกคร้ัง 

5.ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด  50 
ชัว่โมง/คน/ปี  และมีการนิเทศการสอน และประเมินผลการปฎิบติังานภาคเรียนละ 1 คร้ังจากบุคคลภายใน
และภายนอก  
           6. ครูและบุคลากรมีการท าวจิยัในชั้นเรียนและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและน า
ผลไปปรับใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งน้อยปีละ 1 เร่ือง มีการนิเทศและติดตามการน าวจิยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้และพฒันานกัเรียน 
 
 

5. จุดควรพฒันา 
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        1.  งานวจิยัในชั้นเรียนควรมีการพฒันาใหเ้ป็น 5  บท และมีการประกวดงานวิจยัเพื่อเป็นตวัอยา่ง
ใหก้บัครูในการท างานวจิยัเพื่อพฒันาต่อยอดใหเ้กิดกบันกัเรียนจริง 
    2. ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้พิ่มมาก
ข้ึนและมีการจดัท าท าเนียบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแต่ละสาขา 
    3. ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนยดึหลกัปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ  3  ห่วง  2  เง่ือนไข  
   
 
 
 
 
 

 มาตรฐานที ่4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสิทธิผล 
 
1.   ระดับคุณภาพ ดี  

2. กระบวนการพฒันา 
 

   โรงเรียนไดมี้การจดัวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศของ 
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ  หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553      8 
ประการไดแ้ก่  

1)  โรงเรียนไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีกิจกรรมการประกนัคุณภาพภายใน  
เพื่อพฒันาการจดัเก็บขอ้มูล  เอกสาร  หลกัฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  และเป็นไปตามกระบวนการ PDCA 

2)  โรงเรียนไดจ้ดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาระยะ  6  ปี ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์องค์กรจากการ SWOT ของผูป้กครอง ครู  นักเรียนและชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
          3) โรงเรียนได้จดัการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบโดยแบ่งการบริหารออกเป็น  7  ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่าย
วชิาการ   ฝ่ายปกครอง   ฝ่ายกิจกรรม  ฝ่ายบริหารทัว่ไป   ฝ่ายธุรการ – การเงิน  ฝ่ายส านกัผูอ้  านวยการ และ 
ฝ่ายปฐมวยั และมีการบริหารขอ้มูลสารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการจดัเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเป็น
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน       

 4) โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    ผา่นแผนปฏิบติังานประจ าปี
การศึกษา 2560   โดยด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษา  ตามโครงการการบริหารของโรงเรียน 7  ฝ่าย ซ่ึง
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แต่และฝ่ายมีแผนงาน   โครงการ กิจกรรมรองรับการท างาน มีการก าหนดวตัถุประสงค์   เป้าหมาย และ
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    ระยะเวลาในการด าเนินการ  งบประมาณ และผูรั้บผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน  มีการก ากบั
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามความกา้วหนา้  

 5)  โรงเรียนไดด้ าเนินการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล คุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เป็นตวัขบัเคล่ือน  
และนอกจากน้ียงัมีกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั  ซ่ึงการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนใช้วิธีการตรวจวิธีปฏิบติังานของฝ่าย ตามกระบวนการ PDCA  ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง 

 6)  โรงเรียนไดมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา     โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560   

 7)  โรงเรียนได้จัดท ารายงานประจ าปี ท่ี เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน     หลังจาก
กระบวนการด าเนินตามแผนปฏิบติังานประจ าปีของทุกฝ่าย เสร็จส้ิน  โดยคณะกรรมการจดัท ารายงาน
ประจ าปี  

 8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา  มีการวางแผนในการ
พฒันาการจดัการศึกษา  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการติดตามตรวจสอบการประเมิน
โครงการและกิจกรรมตลอดทั้งปี    จดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนจากนกัเรียน   ผูป้กครอง  ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ในการบริหารจดัการศึกษา
ของโรงเรียน 

โรงเรียนได้มีการเผยแพร่การจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ผ่าน
วารสารโรงเรียน   เวบ็ไซตโ์รงเรียน  Facebook  และ  line  โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง 

 
3.ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา อยา่ง 
เป็นระบบ  ตามกระบวนการ  PDCA  ส่งผลใหก้ารบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง  บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฎิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 
มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

1. โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ไดจ้ดัวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาส่งผลให้
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอยา่งชดัเจน และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ส่งผลให้
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โรงเรียนมีผลการติดตามตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดค้ะแนน
เฉล่ียรวม  4.94        อยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 

2. โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง  ไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการวางระบบการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาผา่นกิจกรรมการวเิคราะห์องคก์ร  

     ( SWOT )  จากผูป้กครอง ครู  นกัเรียนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง ไดรั้บความไวว้างใจและความมัน่ใจต่อบริหารงานของโรงเรียนจาก

พอ่แม่  ผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ชุมชน/ทอ้งถ่ิน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงั
ปรากฎในผลการส ารวจความคาดหวงั อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  มีค่าเฉล่ียร้อยละ  86.20  อยูใ่นระดบั
คุณภาพดีเยีย่ม 

  
 
4.จุดเด่น 

โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน  เนน้การ 
สร้างความเขา้ใจและใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพภายในกบัครูและบุคคลน าไปปฏิบติัเป็นภาระงาน
ประจ ารวมกบักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกคน   ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ       และมี
หน่วยงานตน้สังกดัมาประเมินความพร้อมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปีละ 1 คร้ัง 
 

5. จุดทีค่วรพฒันา 

 1. โรงเรียนต้องมีการน าผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุง
พฒันาการบริหารจดัการ  

2.  มีการวางแผนในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อน า
ขอ้มูลมาสังเคราะห์และจดัท าเป็นรายงาน 

3.  ขอ้มูลตอ้งมาจากขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อท่ีจะเป็นขอ้มูลเดียวกนั 
           4. การก าหนดค่าเป้าหมายควรใชข้อ้มูลยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปีการศึกษา และก าหนดค่าเป้าหมาย ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล โดยเฉพาะค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ  
           5.  ควรจดัท าปฏิทินปฏิบติังานระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและเผยแพร่ และน าไป
ปฎิบติัอยา่งจริงจงั 
           6.  ควรจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษาใหแ้ก่คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเยีย่ม 
2. น าเสนอขอ้มูลสนบัสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
สถานศึกษาใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเป็นเคร่ืองมือในบริหารจดัการและใชว้ิธี 

บริหารแบบหลกัธรรมมาภิบาลและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   มีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา  2559 – 2564  และนอกจากน้ีโรงเรียนไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี และด าเนินงาน
โดยใชก้ระบวนการ  PDCA  ในการตรวจสอบแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ซ่ึง
โรงเรียนไดแ้บ่งการบริหารงานเป็น  7  ฝ่าย  ไดแ้ก่  ฝ่ายส านกัผูอ้  านวยการ  ฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายปกครอง   ฝ่าย
กิจกรรม   ฝ่ายบริหารทัว่ไป  ฝ่ายธุรการ – การเงิน  และฝ่ายปฐมวยั   โดยแต่ละฝ่ายไดจ้ดัท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมท่ียกระดบัคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน  ไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ, กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน, กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเพื่อการแข่งขนั
ภายนอกทุกกลุ่มสาระ,กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์,กิจกรรม Math  Warm  Up, กิจกรรมติว
เขม้ความถนดัทางวทิยาศาสตร์, กิจกรรมพฒันาทกัษะความคิด,กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์,กิจกรรมการ
สร้างการพฒันาเรือ Hovercraft   และเคร่ืองร่อน,กิจกรรมหุ่นยนตร์ะดบัมธัยม,กิจกรรม  Pre  YLE,กิจกรรม
ทดสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ 4  Skills, กิจกรรมรักการอ่าน,กิจกรรม Pre  HSK, กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน,โครงการอบรมและเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี,กิจกรรมจิตอาสาและ
บ าเพญ็ประโยชน์,กิจกรรมชมรม,โครงการตน้กลา้คนเก่ง,โครงการบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ,โครงการ
ส่งเสริมพฒันาสวสัดิภาพและความปลอดภยันกัเรียน,โครงการส่งเสริมพฒันาภาวะผูน้ า,  โครงการ 7  
Habits, โครงการส่งเสริมพฒันาระเบียบวนิยัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละโครงการ ACR จิตอาสา
พฒันาช่วยเหลือสังคม  ทุกโครงการและกิจกรรมท่ีด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว้
และส่งผลใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน ท าใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ป็นไปตามหลกัสูตร มีสุข
ภาวะท่ีดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ  และนอกจากน้ียงัมีโครงการพฒันาศกัยภาพครู  เจา้หนา้ท่ี และบุคลากร สู่
มาตรฐานสากล  ครูไดรั้บการอบรม  พฒันาตนเอง และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑท่ี์โรงเรียน
ก าหนดคือ 50 ชัว่โมง/คน/ปี และครูผูส้อนมีการจดัท างานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อเพื่อแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนและ
ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน ปีละ  1  เร่ือง และนอกจากน้ีครูยงัไดรั้บการนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอน
ของครูอยา่งต่อเน่ือง โดยครูผูส้อนจะไดรั้บการนิเทศภาคเรียนละ 1  คร้ัง เป็นการนิเทศภายในโดยหวัหนา้
ฝ่าย/หวัหนา้กลุ่มสาระ/หวัหนา้ระดบั 1 คร้ังและรับการนิเทศจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ( อาจารยจ์ากมหา
วทิยาเกษตรศาสตร์ ) 1 คร้ัง   จากการบริหารงานของผูบ้ริหารส่งผลใหค้รูและผูเ้รียนไดมี้ผลงานเชิง
ประจกัษท่ี์แสดงใหเ้ห็นไดแ้ก่ รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ัง
ท่ี 18/2560,รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนักาประดิษฐแ์ละบงัคบัเรือเบาะอากาศ ( Hover  Craft ) 
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ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย,รางวลัเหรียญเงิน วชิาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  การแข่งขนั 
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ประจ าปี 2017 โดย ASMO  THAI สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผูเ้รียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

3. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) 
1. โครงการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ 
2. โครงการพฒันาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
3. โครงการสุนทรียศาสตร์ 
 

        
 
 

ส่วนที ่ 3  

สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการช่วยเหลือ 

 จากการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสามารถสรุปผลการด าเนินงานจากการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พฒันา  พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาในอนาคตและความตอ้งการช่วยเหลือดงัน้ี 

1.สรุปผล 

1.1 จุดเด่น  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  1.) ผูเ้รียนมีเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด คือ นกัเรียนสามารถเรียนรู้โดย 
ใชภ้าษาสากลเป็นส่ือ  3   ภาษาคือ ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน โดยผูเ้รียนทุกคนตอ้งผา่นการ
ทดสอบ  4  Skills Test   และผา่นการทดสอบ   HSK ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 – ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6   

 2.) ผูเ้รียนมีสุนทรียศาสตร์ตามหลกัสูตร โดยเม่ือจบหลกัสูตรผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งเล่นกีฬาได ้
คนละ  1 ชนิด และเล่นเคร่ืองดนตรีไดค้นละ  1 ชนิด 

 3.) ผูเ้รียนมีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ โดยผูเ้รียนทุกคนไดเ้รียนหลกัสูตรภาวะผูน้ าผา่น 
กระบวนการเรียนการสอน   7  Habits  และผา่นการประเมินตามหลกัสูตร 

 4.) ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้จากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในดา้นความรู้   ความเขา้ใจ และทกัษะ 
ต่าง ๆ ตามหลกัสูตรอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
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          5.) ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          6.) ผูเ้รียนมีความสุภาพ  อ่อนนอ้ม มีเมตตา   มีจิตอาสา   รักและรับใชจ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา  และไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน 
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการบริหารพฒันาองคก์รท่ีมุ่งเนน้เป้าหมายและจุดหมายท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน    
ตามจุดเนน้ของโรงเรียน   มีแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองตามแผนท่ีโรงเรียนก าหนด  มีการก ากบั ตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีทุกสัปดาห์  และนอกจากน้ีมีการประชุมคณะกรรมการฝ่าย,ประชุม
กลุ่มสาระ,ประชุมครูและพนกังานเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อรายงานผลการด าเนินและรายงานความกา้วหนา้ใน
การปฏิบติังาน และนอกจากน้ีโรงเรียนไดท้  า MOU กบัมหาวทิยาลยั,โรงเรียน,หน่วยงานราชการและบริษทั
ต่าง ๆ เพื่อเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันาครูและบุคลากรของ
โรงเรียน        นอกจากนั้นยงัมีการจดัสภาพแวดลอ้ม   อาคารสถานท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  บรรยากาศร่มร่ืน  
ผูเ้รียนมีความปลอดภยั มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง    
  

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  1. การจดัการเรียนการสอนเนน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี1-
มธัยมศึกษาปีท่ี  6 ทุกคนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีผลงาน/ช้ินงานเชิงประจกัษ ์ เพื่อใหเ้กิดทกัษะ
กระบวนการกบัผูเ้รียน  โดยกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยแีละกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ มีช้ินงาน
อยา่งนอ้ยคนละ 1 ช้ิน   
  2.  จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของนกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการสอบวดัในการส่ือสาร
เป็นภาษาองักฤษ  มีค าศพัท ์ และการท่องศพัทเ์ก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ เป็นภาษาองักฤษ  และน าผลการสอบ
แต่ละคร้ังไปพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
  3. มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัสรร การพฒันานวตักรรม/ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลย ีเพื่อการ
เรียนรู้ทุกปีการศึกษา 
           4. ครูผูส้อนใชภ้าษาต่างประเทศในการสอน เช่น การใช ้classroom command ในหอ้งเรียนในการ
สอนทุกคร้ัง 

5. ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด  50 
ชัว่โมง/คน/ปี  และมีการนิเทศการสอน และประเมินผลการปฎิบติังานภาคเรียนละ 1 คร้ังจากบุคคลภายใน
และภายนอก  
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           6. ครูและบุคลากรมีการท าวจิยัในชั้นเรียนและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและน า
ผลไปปรับใชใ้นการเรียนการสอนอยา่งน้อยปีละ 1 เร่ือง มีการนิเทศและติดตามการน าวจิยัในชั้นเรียนของ
ครูผูส้อนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้และพฒันานกัเรียน 
 
  ด้านระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 

โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน      เนน้การ 
สร้างความเขา้ใจและให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพภายในกบัครูและบุคคลน าไปปฏิบติัเป็นภาระงาน
ประจ ารวมกบักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกคน   ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ       และมี
หน่วยงานตน้สังกดัมาประเมินความพร้อมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปีละ 1 คร้ัง 
 
 

1.1 จุดควรพฒันา  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. การปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีระเบียบวนิยัในตนเอง มีความรับผิดชอบทั้งในเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองการ
เรียน  

2. พฒันาผูเ้รียนดา้นมารยาท  ทั้งมารยาทขั้นพื้นฐานและมารยาททางสังคม 
3. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีน ้าหนกัไม่เป็นไปตามเกณฑก์รมอนามยั คือ อว้น และเร่ิมอว้น ควรจดั

กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดอ้อกก าลงักาย   อบรมเร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อควบคุม
น ้าหนกั 

4. ครูผูส้อนบางส่วนยงัใชว้ธีิการสอนแบบเดิม ไม่พฒันารูปแบบการสอนให้ตอบรับการ
การศึกษาในยคุ Thailand 4.0  

5. การพฒันาความสามารถในดา้นการคิดค านวณใหเ้หมาะสมกบัวยั  โดยเฉพาะผูเ้รียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 5 ดว้ยกิจกรรม หรือโครงการท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะการคิด
ค านวณใหก้บัผูเ้รียนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

6. การพฒันาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนทุกระดบัชั้นใหสู้งข้ึนหรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

7. พฒันาดา้นจุดเนน้ของผูเ้รียนในปีการศึกษา 2561 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

   1. ครูควรน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการพฒันาตนเองไปพฒันาต่อยอดในการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ 
ๆ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ใหก้บัผูเ้รียน 
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       2. ครูควรน าขอ้เสนอแนะจากการนิเทศจากบุคคลภายนอกมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียน
การสอนในปีต่อไป 
       3. ครูควรไดรั้บการพฒันาในการใชส่ื้อนวตักรรม /ส่ือเทคโนโลยท่ีีหลากหลายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการในเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   1.  งานวจิยัในชั้นเรียนควรมีการพฒันาให้เป็น 5  บท และมีการประกวดงานวจิยัเพื่อเป็นตวัอยา่ง
ใหก้บัครูในการท างานวจิยัเพื่อพฒันาต่อยอดใหเ้กิดกบันกัเรียนจริง 
   2. ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้พิ่มมากข้ึน
และมีการจดัท าท าเนียบภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแต่ละสาขา 
   3. ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนยดึหลกัปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ  3  ห่วง  2  เง่ือนไข  
 

ด้านระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 

       1. โรงเรียนต้องมีการน าผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุง
พฒันาการบริหารจดัการ  

2.  มีการวางแผนในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อน า
ขอ้มูลมาสังเคราะห์และจดัท าเป็นรายงาน 

3.  ขอ้มูลตอ้งมาจากขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อท่ีจะเป็นขอ้มูลเดียวกนั 
           4. การก าหนดค่าเป้าหมายควรใชข้อ้มูลยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปีการศึกษา และก าหนดค่าเป้าหมาย ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล โดยเฉพาะค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ  
           5.  ควรจดัท าปฏิทินปฏิบติังานระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและเผยแพร่ และน าไป
ปฎิบติัอยา่งจริงจงั 
           6.  ควรจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัระบบประกนัคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษาใหแ้ก่คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 

 

2. แนวทางการพฒันา  

  1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนดา้นการคิดค านวณ  ดว้ยกระบวนการหรือวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อให้ 
นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการคิดมากข้ึน 

2.พฒันาเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลให้เป็นรูปแบบมาตรฐานมีขอ้มูลท่ี 
ครูผูส้อนสามารถน ามาใชว้างแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
          3.พฒันาเคร่ืองมือในการประเมินสมรรถนะผูเ้รียน  5  ดา้นใหเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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3. ความต้องการช่วยเหลือ  

  1. หน่วยงานตน้สังกดัจดัอบรม/สัมมนาเก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนดา้นการคิดค านวณ 
  2. หน่วยงานตน้สังกดัจดัสัมมนาใหค้วามรู้ครูผูส้อนในการจดัท าเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผูเ้รียน 

เป็นรายบุคคลใหเ้ป็นรูปแบบมาตรฐานมีขอ้มูลท่ีครูผูส้อนสามารถน ามาใชว้างแผนการจดัการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.หน่วยงานตน้สังกดัจดัสัมมนาใหค้วามรู้ครูผูส้อนในการจดัท าเคร่ืองมือในการประเมิน 
สมรรถนะผูเ้รียน 5  ดา้น ใหเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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ส่วนที ่4  ภาคผนวก 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 โรงเรียน  อสัสัมชญัระยอง  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  
เม่ือวนัท่ี   1   ถึง   3    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2554   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ กลุ่มตวับ่งช้ี คือ กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ กลุ่มตวับ่งช้ี
มาตรการส่งเสริม ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

1.  ระดับการศึกษาปฐมวยั 

ช่ือตัวบ่งช้ี น ้าหนกั
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได ้ ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่1  มาตรฐานทีว่่าด้วนผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1   เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2   เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3   เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4   เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9   ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา   ปณิธาน/วิสยัทศัน์  พนัธ
กิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 2.50 2.50 ดีมาก 
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เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.00 ดี 
มาตรฐานท่ี 2  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีที ่7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

15.00 14.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 12     ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3   มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

   

กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคัญ 35.00 34.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4  มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 4.92 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 97.42 ดีมาก 

 
2. ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้ น พื้นฐาน  : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

น ้าหนกั
(คะแนน) 

คะแนนท่ี
ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.31 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.12 ดีมาก 
ตวับงช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 9.11 ดีมาก 
ตวับงช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.05 ดีมาก 
ตวับงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 13.28 ดี 
ตวับงช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

10.00 8.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาฒ
นาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่ งช้ี ท่ี  8 พ ัฒนาการของการประกัน คุณภาพภายในโดย 5.00 4.92 ดีมาก 
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สถานศึกษาและตน้สังกดั 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ 
               และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.79 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ 80  คะแนนข้ึนไป                  ใช่            ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไป 10 ตวับ่งช้ี จาก 12    ตวับ่งช้ี             ใช่            ไม่ใช่ 
ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง หรือ ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่           ไม่ใช่         
สรุปผลการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
เร่ือง การก าหนดมาตาฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียน 

 เพ่ือให้การพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2560 ไว้ดังต่อไปนี ้

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 1    เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 82.23 
มาตรฐานท่ี 2    เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 85.18 
มาตรฐานท่ี 3    เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม 83.07 
มาตรฐานท่ี 4    เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา 84.70 
มาตรฐานท่ี 5    ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ 
                    เกิดประสิทธิภาพ 

84.25 

มาตรฐานท่ี 6    ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                    และเกิดประสิทธิผล 

84.72 

มาตรฐานท่ี 7    แนวการจดักการศึกษา 82.83 
มาตรฐานท่ี 8    สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                    ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

81.00 

มาตรฐานท่ี 9    คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังาน 84.80 
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                    ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานท่ี 10  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา  
                    วสิัยทศัน์และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 

86.50 

มาตรฐานท่ี 11  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฎิรูป 
                    การศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน 

86.50 

 
ประกาศ  ณ   วันที ่ 13  มิถุนายน    2560 

 
 

ลงช่ือ   .......................................................... 
( ภราดา ดร.สุรกจิ      ศรีสราญกุลวงศ์ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
เร่ือง การก าหนดมาตาฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียน 

 
 เพ่ือให้การพฒันาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา  2560   ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่1    คุณภาพของผู้เรียน 84.28 

มาตรฐานที ่2    กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 81.50 

มาตรฐานที ่3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 82.69 

มาตรฐานที ่4    ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 81 

 
 

ประกาศ  ณ   วันที ่ 13   มิถุนายน    2560 
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ลงช่ือ   .......................................................... 
( ภราดา ดร.สุรกจิ      ศรีสราญกุลวงศ์ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าส่ังโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 

ที ่ 73 /2560 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2553  ตาม
หมวด  6  วา่ดว้ย  การจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา  นั้นมีความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา   
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีน ามาใชเ้พื่อการวางแผนและเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือ   
ก ากบั   ติดตาม  ตรวจสอบ  การปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีตอ้งการ   
ใหเ้ป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล       โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัโรงเรียน
เอกชน   พ.ศ. 2550  ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ. 2554   ตามมาตรา 39 (2) ผูอ้  านวยการมีหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในระบบ   จึงแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการอ านวยการ 
 ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ ์  
 ภราดา ประจกัษ ์  นนัศรีทอง 
           ภราดาวินธกร  ป้องศรี 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของผูเ้รียน 
1.1.  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน  
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
ผู้รับผดิชอบ  
 1. นางละเอียด  ลาภเวที 
 2. นางส าราญ  เมียงมาก 
 3. นางวณัยส์การณ์        ประเสริฐสุข 
 4. นางสาวกรปรียา คงแรง 
 5. นางกญัญภ์ทัร์  ชชัวาลธิติวฒัน์ 
 6. นางสาวชลธิชา บุญเล้ียง 
2) ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางเยาวลกัษณ์ บรรเทิงใจ  
 2. นางองัคณา  ลีจิตรจ า 
 3. นายปริญญา  ปริญญาพล 
 4. นายอโรชา  สุภานิชย ์ 
3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางพิมพา  ทองขาว  
 2. นางมลิวลัย ์  ยงพะวสิัย 
 3. นายจกัรกฤษณ์ อินโพ  
 4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางมาริสา  สิงห์พนัธ์ุ 
 2. นางยพุาวดี  ทองค า 
 3. นายวรยทุธ  พงศว์บูิลพิทยา 
 4. นางพิมพา  ทองขาว 
 5. นางอิศรางค ์  ฤทธิเดช 
 6. นางมลิวลัย ์  ยงพะวสิัย 
 7. นางเยาวลกัษณ์ บรรเทิงใจ 
 8. นางองัคณา  ลีจิตรจ า 
 9. นางนิภาวรรณ  ศิริแกว้ 
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 10.นางละเอียด  ลาภเวที 
 11. นางส าราญ  เมียงมาก 
 12. นายสุเทพ  ทองขาว 
 13. นางกรปรียา  คงแรง 
 14. นางวณัยส์การณ์       ประเสริฐสุข 
 15. นางกญัญภ์ทัร์ ชชัวาลธิติวฒัน์ 
 16. นางสาวชลธิชา บุญเล้ียง 
5.) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นายสมชาย  ธนสายสัมพนัธ์ 
 2. นางเนาวรัตน์  ภิญวยั  
 3. นางสาวเนตรดาว ชีพสมทรง 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นายจิตประเสริฐ สุทธิชีวะ 
 2. นางสาวยพุาวดี ทองมา 
1.2. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
1)  มีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางสาวภณัฑพ์ิศ มหาสัทธา 
 2. นางสางองัคณา ศรีประเสริฐ 
 3. นางละไม  แบบกนั 
 4. นายจ ารูญ  บรรเทิงสุข 
2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทย 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางณินตา  บริบูรณ์ 
 2. นางส าราญ  เมียงมาก 
 3. นางอิศรางค ์  ฤทธิเดช 
3)  ยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางวรียา  ศรีชุมพล 
 2. นางสาวยวุดี  วรรณมูล 
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 3. นายเรืองฤทธ์ิ  ไชยสนาม 
 4. นายเรวทิย ์  วงเวยีน 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นายสุเทพ  ทองขาว 
 2. นายเดชาธร  กองเพิ่มพูล 
 3. นายนิวตั  ศกัด์ิสิทธ์ิ 
 4. นายเอกสิทธ์ิ  ปักกาเวสา 
 5. นายเสกสรร  บุญรอด 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน  
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางนงลกัษณ์    ต.วเิชียร 
 2  นางชมยัพร  สินธุประเสริฐ 
2.. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
1) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางมาริสา  สิงห์พนัธ์ุ 
 2  นางพิมพา  ทองขาว 
 3. นางยพุาวดี  ทองค า 
 4. นายวรยทุธ  พงศว์บูิลพิทยา 
2) การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นายสมหวงั  อภิธรรมภูษิต 
 2. นางสาวธารปาง ต.วเิชียร 
3) การวางแผนและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางสาวศิริลกัษณ์ ระบอบ 
 2. นางสาวศศพินทุ ์ งามเสง่ียม 
 3. นายศุภรัตน์  จนัทโชติ 
4) การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้   อยา่งมีคุณภาพ 
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ผูรั้บผดิชอบ 
 1. นายสุขวนัชยั  เจริญกิจ 
 2. นายรังสรรค ์  จนัทร์ธ ารงกุล 
 3. นางจิรฐา  กิจเจริญ 
3. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา ใหมี้คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. นางสาวประภาพนัธ์ุ ไชยศรี 
 2. นางสาวสุกญัญา ชวนฤทยั 
4. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
ผูรั้บผดิชอบ 
 1. นายสมหวงั  อภิธรรมภูษิต 
 2. นางสุวณีญาณ์   ไชยสิทธ์ิ 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ผูรั้บผดิชอบ 
 1. มิสมาริสา  สิงห์พนัธ์ุ 
 2. นางยพุาวดี  ทองค า 
 3. นายวรยทุธ  พงศว์บูิลพิทยา 
 4. นางพิมพา  ทองขาว 
 5. นางอิศรางค ์  ฤทธิเดช 
 6. นางมลิวลัย ์  ยงพะวสิัย 
 7. นางเยาวลกัษณ์ บรรเทิงใจ 
 8. นางองัคณา  ลีจิตรจ า 
 9. นางนิภาวรรณ  ศิริแกว้ 
 10.นางละเอียด  ลาภเวที 
 11. นางส าราญ  เมียงมาก 
 12. นายสุเทพ  ทองขาว 
 13. นางกรปรียา  คงแรง 
 14. นางวณัยส์การณ์       ประเสริฐสุข 
 15. นางกญัญภ์ทัร์ ชชัวาลธิติวฒัน์ 
 16. นางสาวชลธิชา บุญเล้ียง 
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2. การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
ผู้รับผดิชอบ 
  1. นางละเอียด  ลาภเวที 
  2. นางส าราญ  เมียงมาก 

 3. นางนิภาวรรณ ศิริแกว้ 
 4. นางอิศรางค ์  ฤทธิเดช 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผดิชอบ 
 1. ครูผูส้อนทุกรายวชิา  
 2. นายสมชาย  ธนสายสัมพนัธ์ 
 3. นางเนาวรัตน์  ภิญวยั 
 4. นางมลิวลัย ์  ยงพะวสิัย 
มาตรฐานที ่4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 
 การใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
ผู้รับผดิชอบ 

1. นางนงลกัษณ์ ต.วเิชียร 
2. นางชมยัพร  สินธุประเสริฐ 

 
คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
มาตรฐานที ่1  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย ( สพฐ. ) 

              1.นาย เกรียงไกร ภู่ระหงษ ์     ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.4 
              2.นายชยัวฒัน์  ปักเกโส     ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.4 
              3.นายคมสัน  เช้ือค าเพง็    ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.4 

มาตรฐานที ่2  เด็กมีพฒันาการด้านอารมณืและจิตใจ ( สพฐ. ) 

1. นางสาวธนพรรณ์ ประสุวรรณ์    ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 – 2.4 
2. นางสาวรุ่งฤดี สุเทพ     ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 - 2.4  
3. นางสาวภคัธีมา สอดสี     ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 – 2.4 
4. นางมลัลิกา  ทรัพยค์ง    ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 – 2.4 
5. น.ส. กาญจนา สังขน์อ้ย    ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 – 2.4 

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการด้านสังคม  ( สพฐ. ) 

1. นางมณีรัตน์  กนัหานนท ์    ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.4 
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2. นางเด่นเดือน ใจดี     ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.4 
3. นางละอองดาว รักบุญ     ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.4 
4. นาง เกษร  แกว้ประดิษฐ์    ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.4 
5. น.ส. พจนีย ์  วงศสุ์รินทร์    ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 – 3.4 

 

มาตรฐานที ่4  เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา ( สพฐ.) 

1. นางสาว กมลวรรณ ดีนาค     ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 – 4.5 
2. นางสาวกญัพชัร์ อาจหาญ    ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 – 4.5 
3. นางสาว จิตราวรรณ คงแรง     ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 – 4.5 
4. นางทองเครือ แจ่มศรี     ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 – 4.5 
5. น.ส. จนัทรัตน์ อริยาภรณ์    ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 – 4.5 

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ( สพฐ.) 

1. นางสุธี  จนัทร์พราหมณ์    ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 – 5.10 
2. นางสาวสุพิชญนนัทน์อรุณศกัด์ิ    ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 – 5.10 
3. นางสาวสายตา สีจนัทร์     ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 – 5.10 
4. น.ส. วารุณี  สีหะวงษ ์    ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 – 5.10 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ( สพฐ.) 

1. นางสาว สุวรรณี ฉลองธรรม    ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 – 6.7 
2. นางสาวรมณีย ์ อรรถเกษม    ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 – 6.7 
3. นางวไิลวรรณ ศิลาชยั     ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 – 6.7 
4. น.ส. ศิริภสัสร สหหาญลือชยั    ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 – 6 

มาตรฐานที ่7  แนวทางจัดการศึกษา  ( สพฐ.) 
1. นาง เสาวลกัษณ์ อินทรศิริ    ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 – 7.5 
2. นางกาญจนา  สุทธิธางกูร    ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 – 7.5 
3. นางสาว อาภาภรณ์ วรุิตมพ์งศส์กุล    ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 – 7.5 
4. นางสาวโกสุม มัน่คง     ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 – 7.5 
5. น.ส. นารี  พลอยลว้น    ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 – 7.5 

มาตรฐานที ่8  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (สพฐ.) 
 1.  นางสาว กรรณิกา คอนหน่าย    ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 – 8.6 
 2.  นางสาว ปรัศนี ดีนาค     ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 – 8.6 
 3. นางสาวสุภทัรา รัตนกูล     ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 – 8.6 
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 4. ,นางสาว สุนีย ์ ทุมนาหาด    ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 – 8.6 
มาตรฐานที ่9  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( สพฐ.) 

1.นาง ลาวลัย ์  แสงผอ่ง     ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 – 9.2 
2.นางนิทรา  จนัทนี     ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 – 9.2  
3.น.ส. ขวญักมล  มะลิวลัย ์    ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 – 9.2 

มาตรฐานที ่10 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วสัิยทศัน์  และจุดเน้นของ 
                  การศึกษาปฐมวยั ( สพฐ.) 

1. นาง สิรินุช  ทตัตะพนัธ์ุ    ตวับ่งช้ีท่ี 10.1 – 10.2 
2. นางพฒันา  ศรีวเิชียร    ตวับ่งช้ีท่ี 10.1 – 10.2 
3. น.ส.ปนดัา  อินเผือก     ตวับ่งช้ีท่ี 10.1 – 10.2 

มาตรฐานที ่11  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ ยกระดับ 
                     คุณภาพให้สูงขึน้  ( สพฐ. ) 

1. นาง มาลีรัตน์ ชูวงัวดั     ตวับ่งช้ีท่ี 11.1 – 11.2 
2. นางสาวพิชานนัท ์ นีนพ     ตวับ่งช้ีท่ี 11.1 – 11.2 
3. น.ส.จามจุรี  โตฉิม     ตวับ่งช้ีท่ี 11.1 – 11.2 

มีหน้าที่   
1. จดัท าขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียนเช่น ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง และทดสอบสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงคข์องนกัเรียน  ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 – ม.6   
     2.   ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดบัชั้น อนุบาล 1 – ม.6 

 3.   จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อโรงเรียน 
 4.   จดัท าแบบประเมินการปฏิบติังานของครูและบุคลากร 

 

ขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผิดชอบและด าเนินการให้
ส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

สั่ง ณ วนัท่ี   12    กรกฎาคม   2560 

 

( ภราดา ดร.สุรกจิ     ศรีสราญกุลวงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา พ.ศ.2560 

  

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อสัสัมชญัระยอง    คร้ังท่ี 1 /2561  
เม่ือวนัท่ี  12   เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.   2561   ไดใ้หค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ปีการศึกษา  พ.ศ.2560       ทั้งน้ี ใหโ้รงเรียน น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินไปพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา  และเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
 
 

(ลงช่ือ )................................................................ 
 ( ภราดา ดร.สุรกจิ      ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 
 

(ลงช่ือ )................................................................ 
( ภราดา ดร.พรีนนัท์     นัมคณิสรณ์ ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

(ลงช่ือ )................................................................ 
( ภราดา ดร.พสูิตร     วาปีโส ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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(ลงช่ือ )................................................................ 
( ภราดา ดร.ช านาญ    เหล่ารักผล ) 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

(ลงช่ือ )................................................................ 
(  นางเสาวนีย์    ชีวมงคล ) 

ผู้แทนผู้ปกครอง 
 

(ลงช่ือ )................................................................ 
(  นายสมหวงั   อภิธรรมภูษติ ) 

ผู้แทนครู 
 

(ลงช่ือ )................................................................ 
(  นายสุพรรณ    หารธุรจติ ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 
 


