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ค าน า 

 
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   3  
มาตรฐาน และระดับขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และ ผล
การวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา   แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                                                                             โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 

 
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง 6 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 6 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 34 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 34 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 47 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 54 
 ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 60 
  1) จุดเด่น จุดควรพัฒนา 61 
  2) แนวทางการพัฒนา 63 
  3) ความต้องการช่วยเหลือ 63 
ภาคผนวก  
 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอก                                                        64 
 - มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา              65 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง                       67 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ     71 

  รายงานผลการประเมินตนเอง 
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1. ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 
 

        ชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง รหัส 21100002  ที่ตั้ง 131 หมู่ที่  2  ต าบล เนินพระ  อ าเภอ เมืองระยอง     
จังหวัด ระยอง    สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร. 038-611376,038-614706   
โทรสาร.038-614706  e-mail   acr@acr.ac.th     website  www.acr.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  วันที่  29    เมษายน   พ.ศ. 2506    เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6   จ านวนนักเรียนทั้งหมด   3,729  คน ( อนุญาตความจุ 5,320 คน ) 

  
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม (คน) 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 132 103 235 คน 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 139 104 243 คน 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 125 116 241 คน 

รวม 396 323 719 คน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 161 119 280 คน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 157 125 282 คน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 161 113 274 คน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 152 122 274 คน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 148 127 275 คน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 177 108 285 คน 

รวม 956 714 1,670 คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 161 113 274 คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 157 117 274 คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 168 68 236 คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 126 70 196 คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 100 76 176 คน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 112 72 184 คน 

รวม 824 516 1340 คน 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,176 1,553 3,729 คน 

ที่มา: งานทะเบียน  
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2. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                               ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                               ยอดเยี่ยม 
               1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                          ( ระดับ 5 ) 
               1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   
 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ                             ยอดเยี่ยม 
                                                                                         (ระดับ 5 ) 
 
 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ยอดเยี่ยม 
                                                                                        ( ระดับ 5 ) 

 
3. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
     3.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559 - 2564 
     3.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
     3.3  สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
     3.4  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
     3.5  ข้อมูลสารสนเทศเก็บจาก Google  Site 
 
4. จุดเด่น 
     จุดเด่น มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่างเต็ม 
          ศักยภาพในเรื่อง ดนตรี  กีฬา และศิลปะ      

2. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริม/เสริมสร้างบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จให้กับครูและ 
          นักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรภาวะผู้น า  ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม  
          (7 habits)  
จุดเด่น มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
2. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
3. มีงบประมาณที่เพียงพอ ในการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ 
4. ครูได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนตามาตรฐานสากล 
5. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การสอนแบบ  

BBL  PBL   STEM    STEAM  เป็นต้น 
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6. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริมให้ครู  นักเรียนใช้สื่อ ICT เพ่ือเป็นสื่อในการเพ่ิม     
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการสืบค้นความรู้และน าเสนอผลงานของผู้เรียน   

7. ครูและบุคลากรผ่านการทดสอบความรู้ด้านการสอน   การใช้เทคโนโลยี   และความรู้ทั่วไป  
จากสถาบันการศึกษาชั้นน าของภาคตะวันออก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดอัตราก าลังของปีต่อไป 

8. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน  ก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงแผนการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

9. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพดีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

10. โรงเรียนมีการท า MOU  กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาครู 
และนักเรียน 

11. โรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะด้านภาษาท้ัง 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) และภาษาเทคโนโลยี  
มีการวัดประเมินผล การรายงานพัฒนาการความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 

12. โรงเรียนมีการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสมดุล 
ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเด็กท่ีเกิดการเรียนรู้อย่าง 

          มีประสิทธิภาพ 
 

จุดเด่น มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge   
2. ครูผู้สอนมีการใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายสร้างกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน 
3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเรียนรู้ 

จากประสบการณ์การท างาน เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืน 

  
5. จุดควรพัฒนา 
     จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1. การยกดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในวิชา ภาษาไทย  
    คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

  2. ส่งเสริมผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้เพ่ิมมากข้ึน 
    3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วน และเริ่มอ้วน ควรจัดกิจกรรม 
        ให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย ให้ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร เพ่ือบควบคุมน้ าหนัก 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันใน  
ระดับชาติและนานาชาติ 

     จุดควรพัฒนา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ครูควรน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองไปต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ 
    สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน 
2. ครูควรน าข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน 
    ปีต่อไป 
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3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพและใส่ใจต่อชุมชน  และปลูกฝังการ 
    เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่นลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
    ลดปริมาณขยะในโรงเรียน   และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้า  น้ า 
4. โรงเรียนควรจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –  
    มัธยมศึกษาปีที่ 6 
5. ควรพัฒนาระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom System) เพ่ือการยกระดับคุณภาพ 
    การศึกษาสู่สากล 
6. ควรจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากลเอื้อต่อการเทียบโอน  
   หน่วยกิตกับสถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 

จุดควรพัฒนา   มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และเทคนิควิธีการเลือกใช้เครื่องมือ ในการวัดและประเมินผล 
    และการสร้างเครื่องมือ ด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย      
2. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ือให้ผู้เรียน 
    ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 
 

6.. แผนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ 
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขันภายนอก  8 กลุ่มสาระ 
3. โครงการติว O-Net 5  กลุ่มสาระ 
4. โครงการ Lanuage  Development  Program 
5. โครงการ ACR  Genius   Students 
6. โครงการ Robotic    Classroom 
7. โครงการ ICT  for   Learning 
8. โครงการ ACR Innovation  Designs 2019 
9. โครงการ Guidance   Expo 
10. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน 
3. โครงการ   7   Habits 
4. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. โครงการ  ACR วัยใสใจสุขภาพ 
7. โครงการนิทรรศการศิลปะ 
8. โครงการดนตรีในสวน 
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          มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โครงการการประกันคุณภาพภายใน 
2. โครงการยกระดับการประชาสัมพันธ์ 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มาตรฐานสากล 
5. โครงการนิเทศการสอน 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 
7. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
8. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในยุค 4.0 

          มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. โครงการยกระดับห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom System) 
2. โครงการ Global  Exposure  
3. โครงการ Show and  Share 
4. โครงการจัดท าข้อสอบมาตรฐาน 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
6. โครงการวิเทศสัมพันธ์และขยายเครือข่าย 
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 ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย 
 

 ปรัชญาโรงเรียน 
1.จุดหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงสุด  อันเป็นบ่อ เกิดของ ชีวิต 
2.มนุษย์ทุกคนต้องท างาน ความอุตสาหะ วิริยะ เป็นหนทางสู่ความส าเร็จ ดังปณิธานของโรงเรียนที่ว่า  

LABOR  OMNIA  VINCIT 
 

 วิสัยทัศน์  (  Vision ) 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้น าทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต   มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Basic  Education ) 
 

 พันธกิจ  (  Mission ) 
        1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
        2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามจิตตารมย์มงฟอร์ต 
        3.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
            ตลอดชีวิต 
        4.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
        5.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่สากล 
        6.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 
        7.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
        8.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมอัีตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
        9.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด  
             ประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
        10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
        11. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        12. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
 13. พัฒนาเทคโนโลยี  บรรยากาศ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมตามแนวการศึกษามงฟอร์ต           
        14. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการ สืบสานและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 
.       15. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ บุคคล และองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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 เป้าประสงค์ ( Goals ) 
 

        1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
        2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามจิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ต 
        3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
        5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรโรงเรียนและสู่สากล 
        6.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21 
        7.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
        8.  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
        9.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู่มาตรฐานสากล 
        10. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่มาตรฐานสากล 
        11. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        12 .โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานสากลตามบริบท 
        13 .โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล 
        14.โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยี  และจัดบรรยากาศ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตามแนว 
             การศึกษามงฟอร์ตและสากล 
        15.โรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 
        16.โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกับบุคคล องค์กรและสถาบันต่างๆใน 
            การให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ (   Identity ) 
 

 เอกลักษณ์โรงเรียน         
              1.  การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual 
              2.  เสริมสร้างนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
              3.  บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
  

 อัตลักษณ์นักเรียน 
“   ผู้เรียนยึดม่ันสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม  ” 
 

 คุณค่าหลัก  

1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร ) 
2. มีวิริยะ   อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 
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  จุดเน้นของโรงเรียน 
1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge 
2. ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมการใช้ ICTเพ่ือเป็นสื่อในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการสืบค้น

ความรู้ 
4. มุ่งพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพในเรื่อง ดนตรี กีฬา และศิลปะ 
5. สร้างบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จให้นักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรภาวะผู้น า ระเบียบ

วินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม (7 habits) 
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ที่มา: งานทรัพยากรมนุษย ์

   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

1) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง
(จ านวนปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการ  

1 - 1 - - - 1 41 ปี 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้อ านวยการ 

- - - - - - - - 

ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - - 
ผู้จัดการ - - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - 
ครู (บรรจุ) 40 125 165 - 146 19  12 
ครูสนับสนุนการสอน 6 26 32 1 27 4  17 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 1 5 6 - 6 - - 3 
ครูต่างประเทศ 21 38 59 - 53 5 1 4 
พ่ีเลี้ยง - 9 9 6 3 - - 4 
บุคลากรทางการศึกษา 1 2 3 - 3 - - 4 
นักการภารโรง 14 62 76 76 - - - 12 
คนขับรถ 3 - 3 3 - - - 6 
ยามรักษาความปลอดภัย 4 - 4 4 - - - - 
อ่ืน ๆ(ระบุ เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง) 3 12 15 11 5 - - 5 

 
 
-จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     201    คน คิดเป็นร้อยละ     87.39  % 
-จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด     29   คน คิดเป็นร้อยละ    12.61 % 
-สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา             -        จ านวน    -        คน 
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ที่มา: งานทะเบียน วันที ่30 เม.ย.2562 

2) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 
สาขาวิชา จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 

1. ปฐมวัย 34 20  
2. ภาษาไทย 19 20  
3. สังคมศึกษา 14 20  
4. วิทยาศาสตร์ 17 20  
5. คณิตศาสตร์ 18 20  
6. ภาษาต่างประเทศ 82 20  
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 17 20  
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  14 20  
9. ศิลปะ 15 16  

รวม 230   
 
 
 

1.) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ 
จ านวนนักเรียน  

หมายเหตุ 
ระดับชั้น 

เพศ 
รวม(คน) 

ชาย หญิง 
-ชั้นอนุบาลปีที่ 1 132 103 235  
-ชั้นอนุบาลปีที่ 2 139 104 243  
-ชั้นอนุบาลปีที่ 3 125 116 241  

รวม 396 323 719  
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 161 119 280  
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 157 125 282 รักษาสภาพ 1 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 161 113 274 รักษาสภาพ 1 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 152 122 274  
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 148 127 275  
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 177 108 285  

รวม 956 714 1,670  
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 161 113 274  
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 157 117 274  
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 168 68 236  

รวม 486 298 784  
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 126 70 196 รักษาสภาพ3 

ลาออก1 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 100 76 176 รักษาสภาพ 2 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 112 72 184 รักษาสภาพ 3 

รวม 338 218 556  
รวมทั้งสิ้น 2,176 1,553 3,729  

ข้อมูลนักเรียน  ( 10  พ.ย. 2561 ) ที่มา: งานทรัพยากรมนุษย ์วันที ่30 เม.ย.2562 
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ที่มา: งานวัดผลประเมินผล วันที่ 30 เม.ย.2562 

2.)   จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การ
คิดค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 

ระดับชั้น 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุภาพ(การอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน) 

ภาค
1 

ภาค
2 

ยอดเยี่ยม 
(90-100) 

ดีเลิศ 
(75-89) 

ดี 
(60-74) 

ปานกลาง 
(50-59) 

ก าลังพัฒนา 
(ต่ ากวา่50) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 278 280 333 59.68 213 38.17 12 2.15 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 279 281 242 43.21 306 54.64 12 2.14 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 271 273 170 31.25 374 68.75 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 274 274 283 69.89 165 30.11 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 273 275 197 35.95 351 64.05 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 285 285 244 42.81 326 57.19 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 276 274 403 73.27 147 26.73 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 274 274 280 51.09 268 48.91 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 236 236 148 31.36 324 68.64 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 191 192 42 10.97 331 86.42 10 2.61 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 179 174 89 25.21 264 74.79 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 181 181 92 25.41 270 74.59 0 0 0 0 0 0 

รวม    41.68  57.75  0.58     
เฉลี่ยร้อยละ   100 % 

                                                             ที่มา : งานวัดและประเมินผล   วันท่ี 30  เมษายน 2562 

ผลการประเมินการคิดค านวณ 

ระดับชั้น 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน / ร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุภาพ (การคิดค านวณ) 

ภาค 
1 

ภาค
2 

ยอดเยี่ยม 
(90-100) 

ดีเลิศ 
(75-89) 

ด ี
(60-74) 

ปานกลาง 
(50-59) 

ก าลังพัฒนา 
(ต่ ากว่า50) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 278 280 101 36.07 176 62.86 3 1.07 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 279 281 63 22.42 186 66.19 30 10.68 2 0.71 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 271 273 52 19.05 152 55.68 66 24.18 3 1.10 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 274 274 30 10.95 118 43.07 102 37.23 23 8.39 1 0.36 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 273 275 22 8.00 120 43.64 115 41.82 18 6.55 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 285 285 37 12.98 131 45.96 105 36.84 12 4.21 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 276 274 61 11.13 173 31.57 264 48.18 50 9.12 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 274 274 26 4.74 159 29.01 313 57.12 50 9.12 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 236 236 32 6.78 135 28.60 215 45.55 90 19.07 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 191 192 4 1.04 175 45.69 198 51.70 6 1.57 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 179 174 24 6.90 205 58.91 118 33.91 1 0.29 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 181 181 5 1.38 142 39.23 108 49.72 35 9.67 0 0 

รวม    11.79  45.87  36.50  5.82  0.03 
เฉลี่ยร้อยละ   94.16 % 
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ผลการประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ จ านวน

นักเรียน 
ระดับ 5 

(ยอดเยี่ยม) 
ระดับ 4  
(ดีเลิศ) 

ระดับ 3  
(ดี) 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3,000 100 0 0 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 3,000 100 0 0 
3. มีวินัย 3,000 73.58 26.40 0.06 
4. ใฝ่เรียนรู้ 3,000 63.81 36.19 0 

5. อยู่อย่างพอเพียง 3,000 94.84 5.16 0 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 3,000 69.49 30.51 0 
7. รักความเป็นไทย 3,000 100 0 0 
8. มีจิตสาธารณะ 3,000 90.67 9.33 0 
9. ภาวะผู้น า 3,000 85.31 14.69 0 

รวม 3,000 84.70 15.29 0.01 
เฉลี่ยร้อยละ  100 % 

 
 
สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง     ปีการศึกษา 2561 
 
สมรรถภาพทางกาย ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ รวม 2 ภาค ร้อยละ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 291 9.65 277 9.20 568 9.43 
ผ่านเกณฑ์ 2,725 90.35 2,733 90.80 5,458 90.57 
ไม่สามารถ
ประเมินผลได้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

 3,016  3,010  6,026  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ฝ่ายปกครอง วันที ่30 เม.ย.2562 

0
1000
2000
3000

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ไม่ผ่านเกณฑ์ 291 277

ผ่านเกณฑ์ 2,725 2,733
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สรุปผลการเจริญเติบโต ( น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ) 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง     ปีการศึกษา 2561 

สมรรถภาพทางกาย ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ รวม 2 ภาค ร้อยละ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 302 10.01 295 9.80 597 9.91 
ผ่านเกณฑ์ 2,714 89.99 2,715 90.20 5,429 90.09 
ไม่สามารถ
ประเมินผลได้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

 3,016  3,010  6,026  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการเจริญเติบโต ( ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ) 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง     ปีการศึกษา 2561 

สมรรถภาพทางกาย ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ รวม 2 ภาค ร้อยละ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 302 10.01 295 9.80 597 9.91 
ผ่านเกณฑ์ 2,714 89.99 2,715 90.20 5,429 90.09 
ไม่สามารถ
ประเมินผลได้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

 3,016  3,010  6,026  
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   1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที6่จ าแนกตามรายวิชา 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ จ านวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ หมายเหตุ 

โรงเรียน 285 66.15 68.51 59.12 51.62  

จังหวัด 9,707 59.21 43.64 40.24 42.39  

สังกัด 169,269 59.59 49.29 43.10 43.24  

ภาค 59,009 57.74 41.76 38.93 40.93  

ประเทศ 701,484 55.90 39.24 37.50 39.93  

   น.ร.ได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน
จ านวน 3  คน 

น.ร.ได้คะแนน
เต็ม 100คะแนน
จ านวน 16  คน 

  

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ 

ภาษาไทย 61.07 55.08 66.15  

ภาษาอังกฤษ 67.35 66.19 68.51  

คณิตศาสตร ์ 59.89 55.95 59.12  

วิทยาศาสตร์ 52.31 51.45 51.62  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-Net ปีการศึกษา 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ระดับ จ านวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ หมายเหตุ 

โรงเรียน 236 61.94 42.74 40.61 41.59  

จังหวัด 8,701 56.87 30.92 31.62 37.28  

สังกัด 98,189 53.81 31.91 30.40 35.82  

ภาค 53,251 55.59 29.86 30.44 36.38  

ประเทศ 645,685 54.42 29.45 30.04 36.10  

    น.ร.ได้คะแนนเต็ม 
100คะแนนจ านวน   

2  คน 

  

เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ( O-Net ) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ 

ภาษาไทย 51.97 55.58 61.94  

ภาษาอังกฤษ 47.58 43.51 42.74  

คณิตศาสตร ์ 41.84 40.82 40.61  

วิทยาศาสตร์ 41.59 37.67 41.59  

สังคมศึกษา 59.67 0 0  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-Net ปีการศึกษา 2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

ระดับ จ านวนผู้
เข้าสอบ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ หมายเหตุ 

โรงเรียน 179 51.68 44.83 35.82 32.04 36.13  

จังหวัด 4,187 50.71 35.14 35.55 33.06 36.34  

สังกัด 50,416 45.23 34.38 30.82 29.99 34.27  

ภาค 26,375 48.95 32.90 32.69 31.28 35.71  

ประเทศ 372,553 47.31 31.41 30.72 30.51 35.16  

 
เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ( O-Net ) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 หมายเหตุ 

ภาษาไทย 55.15 55.15 51.68  

ภาษาอังกฤษ 36.07 25.51 44.83  

คณิตศาสตร ์ 28.62 31.70 35.82  

วิทยาศาสตร์ 31.01 41.99 32.04  

สังคมศึกษา 36.62 36.98 36.13  
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตร  ปีการศึกษา 2561 
 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 5 สมรรถนะ (เฉลี่ย) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

สมรรถนะ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

สมรรถนะท่ี 1 ความสามารถในการสื่อสาร 45.93 7.58 34.05 9.18 3.26 

สมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคิด 59.55 30.72 9.50 0.24 0.00 

สมรรถนะท่ี 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 35.87 29.80 34.24 0.10 0.00 

สมรรถนะท่ี 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 26.56 0.00 73.44 0.00 0.00 

สมรรถนะท่ี 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 85.44 13.18 1.38 0.00 0.00 

ค่าเฉลี่ย 50.67 16.25 30.52 1.90 0.65 
ค่าเฉลี่ีียรวม 97.45   
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1.6 รางวลัทีโ่รงเรียนได้รับ 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

สถานศึกษา   
เกียรติบตัร รางวลัเชิดชูเกียรติ ระดบัเหรียญเงินจาก

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบ้ชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2560 

ส านกังานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เกียรติบตัร โรงเรียนอสัสัมชญัระยองมีความโดด
เด่นในการยกระดบัผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 วชิา วทิยาศาสตร์ 

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั 

เกียรติบตัร โรงเรียนอสัสัมชญัระยองมีความโดด
เด่นในการยกระดบัผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 วชิา วทิยาศาสตร์ 

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั 

เกียรติบตัร โรงเรียนอสัสัมชญัระยองมีความโดด
เด่นในการยกระดบัผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(O-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 วชิา คณิตศาสตร์ 

ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามญั
ศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ี
มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  “ระดบัดี

มาก” 

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผูบ้ริหาร   
ดร.สุรกิจ    ศรีสราญกุลวงศ ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชนดีเด่น ( Opec  administrator  
award 2017 ) 

กระทรวงศึกษาธิการ@
ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์ 
 
 

ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนดีเด่น งานสัปดาห์วนัการศึกษา
เอกชน ประจ าปีการศึกษา  2560 

กระทรวงศึกษาธิการ@
ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ ์ ไดส้นบัสนุนการด าเนินงานการบูรณา

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชน
ปากน ้าประแส  อ าเภอแกลง   จงัหวดั
ระยอง ประจ าปีการศึกษา 2560 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วฒันธรรม 

เกียรติคุณ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ( Private 
School Teacher Award 2019 ) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบตัร ครูดีศรีระยอง ปีการศึกษา 2561 ส านกังานศึกษาธิการ 
จงัหวดัระยอง 

ดา้นครู   
นางสาวพิชชา    สกนธวฒัน์ ครูผูส้อนนกัเรียนประกวด The 

Southeast  Asian Mathematical  
Olympiad (SEAMO) 2018 ไดรั้บ 
เหรียญเงิน 

Southeast  Asian 
Mathematical  Olympiad 
(SEAMO) 

 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัจากการ
ประกวด International Singapore Maths 
Competition  ไดรั้บเหรียญทองแดง 

International Singapore 
Maths Competition    

 ครูผูส้อนนกัเรียนมีผลการทดสอบผา่น
ของ สพฐ. วิชาคณิตศาสตร์ ไดรั้บเหรียญ
ทอง,เหรียญเงิน,และเหรียญทองแดง 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ครูผูส้อนนกัเรียน สอบแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์ The 4 th Math-Eng 
Contest (MEC) คร้ังท่ี 19/2561  

มหาวทิยาราชภฏัพระนคร  

 ครูผูส้อนนกัเรียนแข่งขนัวทิยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฏ คร้ังท่ี 14 ป.1 –ป.3  

มูลนิธิร่มฉตัร 

นายวลิาศ    ศิริพนัธ์ ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัจากการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 – ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถพิเศษทาง
ศิลปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลยี
ของนกัเรียน –สพฐ. ไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง  
 

งานมหกรรมความสามารถ
พิเศษทางศิลปหตัถกรรม 
วชิาการและเทคโนโลยขีอง
นกัเรียน –สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
นายกฤช   ศิลปชยั ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัจากการ

ประกวดวงดนตรีสตริง ชั้น ม.4 – ม.6   
งานมหกรรมความสามารถพิเศษทาง
ศิลปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลยี
ของนกัเรียน –สพฐ. ไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดบั 2 

งานมหกรรมความสามารถ
พิเศษทางศิลปหตัถกรรม 
วชิาการและเทคโนโลยขีอง
นกัเรียน –สพฐ. 

นายมาโนช   พรหมจรรย ์ ครูฝึกสอนนกัเรียน แข่งขนัวาดภาพ
กิจกรรมสัตหีบ ทะเลสีฟ้า ทอ้งฟ้าสี
คราม คร้ังท่ี 1 “ เพลินศิลป์ถ่ินนาว ี” 
ชมศิลปะเด็ก  ไดรั้บรางวลัดีเด่น 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  และ
มหาวทิยาลยับูรพา ร่วม
เทศบาลอ าเภอสัตหีบ  
จงัหวดัชลบุรี 

นางสาวพชัมณ   นวลนนัตา 
นางสาวสุวาณีย ์  สุทธิวเิศษ 

ครูผูส้อนนกัเรียนสอบ O-Net วชิา
ภาษาองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ไดค้ะแนนเตม็ 100  คะแนน 
จ านวน 3 คน 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) 

นางสาวกญัญภ์ทัร์  ชชัวาลธิติวฒัน์ 
นางสาวปทิตตา     แกว้พิกุล 

ครูผูส้อนนกัเรียนสอบ O-Net วชิา
คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ไดค้ะแนนเตม็ 100  คะแนน จ านวน 
10  คน 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) 

นางสาวฑาริกา   บุญพนัธ์ ครูผูส้อนนกัเรียนสอบ O-Net วชิา
วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6  ไดค้ะแนนเตม็ 100  คะแนน จ านวน 
6   คน 

 สถาบนัทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) 

นางปารว ี   ลูกสีดา 
นางอรอุมา   ฟุ้งขจร 

ครูผูส้อนนกัเรียนสอบ O-Net วชิา
คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ไดค้ะแนนเตม็ 100  คะแนน จ านวน 2  
คน 

 สถาบนัทดสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) 

นางสาวปัทมา    องัคประสาทชยั ครูผูส้อนนกัเรียนแข่งขนัคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ASMO  
THAI  ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินและ
เหรียญทองแดง 
 

สถาบนัสงเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
นายอโรชา    สุภานิชย ์ ครูผูส้อนนกัเรียนแข่งขนัอากาศยาน

บงัคบัดว้ยวทิย ุประเภทบินบรรทุก
สัมภาระ ม.4-ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถพิเศษทางศิลปหตัถกรรม 
วชิาการและเทคโนโลยขีองนกัเรียน –
สพฐ. ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง 

งานมหกรรมความสามารถ
พิเศษทางศิลปหตัถกรรม 
วชิาการและเทคโนโลยขีอง
นกัเรียน –สพฐ. 

นางสาวเสาวลกัษณ์   อินทรศิริ 
นางสาวอาภาภรณ์   วรุิตมพ์งศส์กลุ 

ครูผูส้อนนกัเรียน ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ระดบัเด็กเล็ก อนุบาล2-3 
โครงงานเร่ือง  เงา ...น่าสงสัย ?  ไดรั้บ
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 

นางสาวกรรณิการ์   โพธ์ิวงศ ์ ครูผูส้อนนกัเรียนแข่งขนัวทิยาศาสตร์ 
เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 14 ไดรั้บรางวลั
ชมเชย 

มูลนิธิร่มฉตัร 

นางอุมาพร   รักเรียน 
นายวรยทุธ     พงศว์บูิลพิทยา 

ครูผูส้อนนกัเรียนแข่งขนัวชิาการ วชิา
วทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางกรรณิการ์   โพธ์ิวงศ ์
นางนงนุช      วรเวช 
นางลดา     วนิชเวชรุ่งเรือง 

ครูผูส้อนนกัเรียน แข่งขนัวชิา
คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร 
โอลิมปิก ประจ าปีการศึกษา 2561  
Asian Science and Mathematics   
Olympiad – ASMO    ไดรั้บรางวลั 
เหรียญทองแดง 

Asian Science and 
Mathematics   Olympiad – 
ASMO     

นางสาวพฒันี   สกุลช่างเสนาะ ครูผูส้อนนกัเรียน ประกวดโครงงาน 
DOW-CST Award 2018  ไดรั้บรางวลั
ชมเชย 

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย 

นางดวงเดือน   พฒันภูทอง ครูฝึกสอนนกัเรียน แข่งขนัวาดภาพ
กิจกรรมสัตหีบ ทะเลสีฟ้า ทอ้งฟ้าสี
คราม คร้ังท่ี 1 “ เพลินศิลป์ถ่ินนาว ี” 
ชมศิลปะเด็ก  ไดรั้บรางวลัชมเชย 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  และ
มหาวทิยาลยับูรพา ร่วม
เทศบาลอ าเภอสัตหีบ  
จงัหวดัชลบุรี 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
นายบรรณบวร   สตาภิรมย ์ ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูก้  ากบั

นกัศึกษาวชิาทหาร ดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2561 มณฑลทหารบกท่ี 14 
 

มณฑลทหารบกท่ี 14  จ.
ชลบุรี 

นายวฒิุพงษ ์   สวา่งวงษ ์ ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัอากาศยาน
บงัคบัดว้ยวทิย ุประเภทบินบรรทุก
สัมภาระ ม.4-ม.6 ไดรั้บรางวลัเหรียญ
ทองแดง 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตศรีราชา   จงัหวดั
ชลบุรี 

 ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนัหุ่นยนต์
บงัคบัมือ Rugby Robot รุ่น Senior  
ในกิจกรรม World Robot Games 
Thailand Championship 2018 ไดรั้บ
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3 
 

บริษทั อินโนเวตีฟ  
เอก็เพอริเมนต ์จ ากดั 

 ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียน สร้างเคร่ืองยิงลูก
เทนนิสจากไมย้คูา(บินตรงเป้า)  
ม.ปลาย งานแข่งขนัตอบปัญหาวิชาการ
เน่ืองในวนัสถาปนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา ครบรอบปีท่ี 23 และงานเกษตรศรี
ราชาแฟร์คร้ังท่ี 13 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 

 ครูผูฝึ้กสอนนกัเรียนแข่งขนั เบียร์เกมส์ 
ระดบัมธัยมศึกษา งานบูรพาจนัท ์วนั
วชิาการมหาวทิยาลยับูรพา วิทยาเขต
จนัทบุรี  

มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขต
จนัทบุรี   จ.จนัทบุรี 

นายเสกสรร   บุญรอด ผูช่้วยผูฝึ้กสอน กีฬาบาสเกตบอลชาย
รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี การแข่งขนักีฬา
นกัเรียนขั้นพื้นฐาน  สพฐ.เกมส์  
มหกรรมกีฬาคร้ังแรกของ สพฐ. 

การแข่งขนักีฬานกัเรียนขั้น
พื้นฐาน  สพฐ.เกมส์   
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
นางสาวปิยทิพย ์   เชียงอุทยั ครูผูส้อนนกัเรียนแข่งขนัประกวดการ

แสดง Science  Show ม.ปลาย งาน
มหกรรมความสามารถพิเศษทาง
ศิลปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลยี
ของนกัเรียน –สพฐ. ไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน 

งานมหกรรมความสามารถ
พิเศษทางศิลปหตัถกรรม 
วชิาการและเทคโนโลยขีอง
นกัเรียน –สพฐ. 

นางสิรินุช    ทตัตะพนัธ์ุ ครูผูส้อนนกัเรียน แข่งขนัป้ันดินน ้ามนั
ปฐมวยั ชั้นอนุบาล 1 – 3 การประกวด
แข่งขนัทกัษะวชิาการและประกวดสิง
ประดิษฐน์กัเรียนโรงเรียนเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง 

การประกวดแข่งขนัทกัษะ
วชิาการและประกวดสิง
ประดิษฐน์กัเรียนโรงเรียน
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ครูผูส้อนนกัเรียน แข่งขนัป้ันดินน ้ามนั
ปฐมวยังานมหกรรมความสามารถ
พิเศษทางศิลปหตัถกรรม วชิาการและ
เทคโนโลยขีองนกัเรียน –สพฐ ไดรั้บ
รางวลัเหรียญทอง 

งานมหกรรมความสามารถ
พิเศษทางศิลปหตัถกรรม 
วชิาการและเทคโนโลยขีอง
นกัเรียน –สพฐ. 

ด้านนักเรียน ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
1.  นางสาวเก็จมณี นาคช านาญ  
2.  นางสาวสิรินดา สุขสมเนตร  
3. นางสาวกันต์กมล ตันติพันธ์ุไชย   
4.  นางสาว ณัฐนันท์ วิเศษสุมน   
5.  นางสาว ญาณิศา ภักดียัง  
6.  นาย ศุภกิตติ์ วัชนุภาพร  
7.  นาย  ชานน จึงเจริญพูน   
8.  นาย ปรีดี ไชยกิจ   

ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันเบียร์เกม 
ม.บูรพา  จันทบุรี 

 

1.  นายภาราดร ยังเจริญ  
2.  นาย ธนิสร ดีนาน   
3.  นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง  
4.  นาย ศิขรินทร์ ปุ้นต้นทอง 
5.  นาย ศุภกิตติ์ ศิริสูตร  
6.  นาย กริช รัตนพันธุ์จักร์ 
 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ World 
Robot Games Thailand 
Championship 2018 
ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิต 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
1.  นายศิขรินทร์ ปุ้นต้นทอง 
2.  นายกริช รัตนพันธุ์จักร์ 
3.  นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง 
4.  นายกฤษฎา ช่างไม้ 
5.  นายศุภกิตติ์ วัชนุภาพร 
6.  นายปองพล จอกสมุทร 
7.  นายปรีดี ไชยกิจ 

ชนะเลิศ อันดับที่ 1 
 

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา 

การแข่งขัน สร้างเครื่องยิงลูก
เทนนิสจากไม้ยูคา (ยิงตรง

เป้า) 
 

1.  น.ส.ศิริวรรณ วงศ์โภคิน  
2.  น.ส.จิรัชญา ไชยสาร  
3.  น.ส.วชิรวิชญ์  รินทะศักดิ์  
 

เหรียญเงิน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา
คาร 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science 

show)  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 

1. นายภัทรพล กายดีสุด   
2. นายศุภกิต วัชนุภาพร   
3. นายปองพล จอกสมุทร   

เหรียญทอง 
 
 
 

เหรียญทองแดง 

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
การแข่งขันเครื่องร่อน  งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 6 

 
เครื่องบิน ศิลปหัตถกรรม  

ระดับประเทศ 
จ.นครปฐม 

1.  นายเจย์ เจเวีย  ฟอลโลเรีย 
2.  นางสาวสโรชา  เปี่ยมวิมล 
3.  นางสาวณัฐนันท์  วิเศษสุมน 

ชมเชย ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ปฏิบัติการเคมี
แบบย่อส่วน  สมคมเคมีแห่ง
ประเทศไทยระดับประเทศ 

1.  ด.ญ.สิรินทร  มานตรี ม.3 
2.  ด.ญ. ภัทรียา  วงศ์อนันต์นนท์ 
3.  ด.ญ. ณัชชา  รัตนวาณิชกุล 

ชมเชย การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
 Science show 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.
สระแก้ว 

1. เด็กชายวุฒิภัทร     เขียวข า 
2. เด็กหญิงณัชชา    หล่อยตา 
3. เด็กหญิงตมิสา    สุภาพินิจ 

ชมเชยระดับประเทศ แข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอด 
มงกุฎ ครั้งที่ 14  

นายภูดินันท์  ประสิทธิ์ลาภสกุล    ดีเด่น  เพลินศิลป์ถิ่นนาวี 
1.ด.ญ. กัญญืพัชร  พรหมจรรย์  
2.ด.ญ ทักษอร  เขื่อนสุวงค์   
 

ชมเชย 

 
 

 เพลินศิลป์ถิ่นนาวี 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
ด.ญ. เพ็ญพิชชา  บุญพามี   ชนะเลิศ 

ระดับ  กลุ่มโรงเรียน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 67  

1.นายภัทรลักษณ์ ศศิธนานันท์  
2.นายธนวัฒน ์ ทุยาวัตร 

3.นายปัณชนิต  เอ้งฉ้วน 

4.นายอภิวัฒน์  ศุภสกุลด ารงค์ 
5.นายกัน วนิชเวซารุ่งเรือง 

รองชนะเลิศ  อันดับ 2 

 
 

รายการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ 

1.นายภัทรลักษณ์ ศศิธนานันท์  
2.นายธนวัฒน ์ ทุยาวัตร 

3.นายปัณชนิต  เอ้งฉ้วน 

4.นายอภิวัฒน์  ศุภสกุลด ารงค์ 
5.นายกัน วนิชเวซารุ่งเรือง  
6.นายจักรพัฒน์  ศศิธนานันท์ 

รองชนะเลิศ  อันดับ 1 
 

Rayong  string  contest 
2019  

1.นายภัทรลักษณ์ ศศิธนานันท์  
2.นายธนวัฒน ์ ทุยาวัตร 

3.นายปัณชนิต  เอ้งฉ้วน 

4.นายอภิวัฒน์  ศุภสกุลด ารงค์ 
5.นายกัน วนิชเวชารุ่งเรือง  
6.นายจักรพัฒน์  ศศิธนานันท์ 

รองชนะเลิศ  อันดับ 1 
 

โครงการดนตรีเยาวชนภาค
ตะวันออก  ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา  ชลบุรี  

1.น.ส.วชิราภรณ ์ เติมวิทย์วรกุล   
2.น.ส.นฤภร      หล่อวณิชย์   
3.น.ส.เนตรชนก  บุตรใส     
4.น.ส.มาลิซ่า     อันพิคกิ้ง     
5.น.ส.อตินุช      จ ารัสแสง 
6.ด.ญ.ธัญรดา เตชะธนะชัย 
7.ด.ญ.ธนัญญา ภักดีนวล 
8.ด.ญ.ธรรมสรณ์ สุวรรนาวุธ 
9.ด.ญ.ปาจรีย์ ประสิทธิ์ 
10.ด.ญ ปทิตญา  พ่วงรักษ์ 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถ
พิเศษทางศิลปหตัถกรรม 
วชิาการและเทคโนโลยขีอง
นกัเรียน –สพฐ. 
ประกวดเพลงคุณธรรม 

เด็กหญิงพรชนก  ขวัญวิเชียร  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  การทดสอบ PRE ONET 

วิชาภาษาไทย  สถาบัน
ทดสอบ  

ไอโนเซ่  เอ็ดดูเคชั่น 

เด็กชายณฐกรณ์  มหาวินิจฉัย
มนตรี  

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   การทดสอบ PER ONET 
วิชาภาษาไทยสถาบันทดสอบ 

ไอโซเน่  เอ็ดดูเคชั่น 
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
เดก็ชายธนกฤต  สุโนภักดิ ์ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การทดสอบ PRE ONET 

วิชาภาษาไทย สถาบัน
ทดสอบ  

ไอโซเน่ เอ็ดดูเคชั่น 
เด็กชายวุฒิภัทร ประสพชิงขนะ  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การทดสอบ  PRE ONET 

วิชาภาษาไทย สถาบัน
ทดสอบ 

ไอโซเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

เด็กชายเตวิษฎ์  เตชะมา  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การทดสอบ  PER  ONET 

วิชาภาษาไทย  สถาบัน
ทดสอบ 

ไอโซเน่ เอ็ดดูเคชั่น 

ด.ญ. ชนิสรา  สุรพงศ์ประภา  เกียรติบัตรเหรียญทอง   Story Telling  
ศิลปหัตถกรรม 

ด.ญ.แพรรุ้ง  ท ามารุ่งเรือง  เกียรติบัตรเหรียญทอง 

และ ล าดับที่ 2 ของกลุ่มสาระฯ 
ภาษาอังกฤษ 

การทดสอบ Pre-ONET  
สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
ด.ช.สุรสหี ์ ความเพียร  เกียรติบัตรเหรียญทอง การทดสอบ Pre-ONET  

สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
ด.ญ.ชัญญานุช  ตันติกิตติไพบูลย์  เกียรติบัตรเหรียญเงิน การทดสอบ Pre-ONET  

สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
ด.ช.ชัยนันท ์ ประนอม  เกียรติบัตรเหรียญเงิน การทดสอบ Pre-ONET  

สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
ด.ช.ณัฐพัฒน์  ว่องประเสริฐการ  เกียรติบัตรเหรียญเงิน การทดสอบ Pre-ONET  

สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
ด.ช.ปณิธาน  ศิริเภตรา  เกียรติบัตรเหรียญเงิน การทดสอบ Pre-ONET  

สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
 ด.ช.อชิระ นิตินัย  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การทดสอบ Pre-ONET  

สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
 ด.ช.อัครภณ  ฉิมวงษ์  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การทดสอบ Pre-ONET  

สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
 ด.ญ.อัจจิมา  ศรีมาตย์  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การทดสอบ Pre-ONET  

สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
 ด.ญ.ธัญรดา  สีขาว  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การทดสอบ Pre-ONET  

สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
 

 ด.ญ.ชนม์ชนก  พิทักษ์ลิ้มตระกูล  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การทดสอบ Pre-ONET  
สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
 

 ด.ญ.พรชนก  ขวัญวิเชียร  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การทดสอบ Pre-ONET  
สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
 

 ด.ญ.ปุณยาภร  รุณทิวา  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การทดสอบ Pre-ONET  
สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
 

 ด.ช.ภูตะวัน ค าจินา  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การทดสอบ Pre-ONET  
สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
 

 ด.ช.ธันย ์ ศุภกาญจน์  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การทดสอบ Pre-ONET  
สถาบันทดสอบ 

ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น  
 

เด็กหญิงพรรณปพร     สอนไวสาตร ์
  
  
  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 
  

กิจกรรม การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ม.1-3 
การแข่งขันภายนอกงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่
โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัด
ระยอง   
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
 เด็กหญิงพิมพ์พิศา วุ่นสะยุคะ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขัน Multi 

skills Competition 
ระดับชั้น ม.1-3 

การแข่งขันภายนอกงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จังหวัดระยอง   

นายณทัต สุจริตรัฐ 
  
  
  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

กิจกรรม การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ม.4-6 

การแข่งขันภายนอกงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จังหวัดระยอง   

นางสาวธันยพร ศรประสิทธิ์ 
  
  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story Telling) 
ระดับชั้น ม.4-6 

การแข่งขันภายนอกงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จังหวัดระยอง 
   

 นายศรัณญ์ ปลื้มจิตต์ 
  
  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน Multi 
skills Competition 
ระดับชั้น ม.4-6 

การแข่งขนัภายนอกงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ที่
โรงเรียนระยองวิทยาคม 
จังหวัดระยอง   
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ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
ด.ญ.สุประวีณ์     สุวรรณาพิสิทธิ์  รางวัลชมเชย   การประกวดสุนทรพจน์และ

ความสามารถด้านวัฒนธรรม
จีน”ค้นฟ้า คว้าดาว”ครั้งที่ 4 

ระดับภาคตะวันออก 

ด.ญ.ชญานี  เปรี่ยมพิมาย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดสุนทรพจน์และ
ความสามารถด้านวัฒนธรรม
จีน “ค้นฟ้าคว้าดาว” ครั้งที่ 4

ระดับภาคตะวันออก  
ด.ญ.ปพิชญา  มหมาศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแฃ่งขันทักษะภาษาจีน

ประจ าปีการศึกษา2561ระดับ
ภาคตะวันออก  

ด.ญ. ปทิตตา ลังกาพินธุ์  รางวัลชมเชย  การแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาจีนประเภทบุคคล
ประจ าปีการศึกษา 2561

ระดับภาคตะวันออก  
นางสาวบุญรัตน์ เขียวรัตน์  ชมเชย  อ่านออกเสียงภาษาจีน 

การแข่งขันทักษะภาษาจีน指能
大赛 ประจ าปี 2561  
(ระดับภาคตะวันออก)  

นายชานน จึงเจริญพูน  ชมเชย  การประกวดสุนทรพจน์และ
ความสามารถด้านวัฒนธรรม
จีน  ค้นฟ้า คว้าดาว ครั้งที่ 4 

ระดับภาคตะวันออก  
เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่โกว   ชมเชย การแข่งขัน ทักษะภาษาจีน การ

แข่งขันทักษะภาษาจีน指能大
赛  

ประจ าปี 2561(ระดับภาค
ตะวันออก )  

เด็กหญิงชนกนันท์  อ านาจ
กิจการ   

ชมเชย  การแข่งขัน ทักษะภาษาจีน การ
แข่งขันทักษะภาษาจีน指能大

赛  
ประจ าปี 2561  

(ระดับภาคตะวันออก ) 
นายธีรภัทร เกษมสุขโชติ  ชมเชย  การแข่งขัน ทักษะภาษาจีน การ

แข่งขันทักษะภาษาจีน指能大
赛  

ประจ าปี 2561  
(ระดับภาคตะวันออก )  
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ข้อมูงจากฝ่ายธุรการ-การเงิน 

ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 
นายโอเซ่ เกษรศิริ   ชนะเลิศอันดับที่สาม การแข่งขันร้องเพลงจีน 

Chinese Singing Contest   
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญระยอง  

นางสาวบุญรัตน์  เขียวรัตน์   รางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาจนี Chinese 
Speech  Contest  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญระยอง    
นายชานน จึงเจริญพูล  รางวัลชมเชย  การแข่งขันการแสดง

ความสามารถทักษะภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยอัสชัญระยอง   

 

1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่  
ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ 

 อาคารเรียน   6  หลัง   ห้องเรียน  99  ห้อง 
 ห้องพักครู  32  หอ้ง            อาคารประกอบ  13  หลัง 
 ห้องประกอบ  99  ห้อง   ห้องน้ า                     132   ห้อง 
 ห้องประชุม    6    ห้อง  ห้องสมุด    4    ห้อง 
 ห้องพยาบาล    1   ห้อง           สระว่ายน้ า          2    สระ 
     สนามเด็กเล่น       2   สนาม         สนามฟุตบอล      1    สนาม 
     สนามบาสเก็ตบอล 2   สนาม  สนามเทนนิส        2    สนาม 
 สนามฟุตซอล  1   สนาม  สนามวอลเลย์บอล  1    สนาม 
 สนามเซปักตะกร้อ  1   สนาม  สนามแบดมินตัน  3    สนาม 
 สนามเปตอง          3    สนาม          ห้องพักภราดา        5     ห้อง 
 หอพักครูต่างชาติ           59   ห้อง  บ้านพักพนักงาน           21    ห้อง 

1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
                                                งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ รายจ่าย 

1.งบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล 42,601,832.58 1.รายจ่ายเป็นเงินเดือนครู/
บุคลากร 

95,747,951.33 

2.งบประมาณโครงการเรียนฟรี15 ปี 6,497,919.00 2.งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 52,154,663.00 
3.งบประมาณโครงการเงินอุดหนุนนม 4,306,525.52 3.งบอื่นๆ 131,837.435.67 
4.งบอื่นๆ (ร.ร.) 226,333,772.90    

รวมรายรับ 279,740,050.00 รวมรายจ่าย 279,410,050.00 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 34.23  % ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ 18.64  % ของรายรับ 
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1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
 

ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ รายได้
เฉลี่ยของผู้ปกครอง 
 
ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ    
นับถือศาสนาพุทธ   จ านวน  3,646 คน คิดเป็นร้อยละ   97.74 
นับถือศาสนาคริสต์   จ านวน       58 คน คิดเป็นร้อยละ    1.55 
นับถือศาสนาอ่ืนๆ    จ านวน       25 คน คิดเป็นร้อยละ    0.67   
อาชีพผู้ปกครอง 
รับจ้าง/พนักงานบริษัท   จ านวน  1,762 คน คิดเป็นร้อยละ   47.25 
นักธุรกิจ(ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  1,120 คน คิดเป็นร้อยละ   30.03 
ข้าราชการ     จ านวน     217 คน คิดเป็นร้อยละ     5.81 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน    จ านวน     532 คน คิดเป็นร้อยละ   14.26  
รัฐวิสาหกิจ    จ านวน       55 คน คิดเป็นร้อยละ     1.47 
เกษตรกร/ชาวสวน/ประมง  จ านวน       43 คน คิดเป็นร้อยละ     1.53  
อ่ืนๆ ระบุ    จ านวน        - คน คิดเป็นร้อยละ      - 
รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง 
10,001 – 20,000 บาท   จ านวน  1,094 คน คิดเป็นร้อยละ   29.33 
20,001 – 30,000 บาท   จ านวน             576 คน คิดเป็นร้อยละ   15.44 
30,001 – 40,000 บาท   จ านวน    435 คน คิดเป็นร้อยละ   11.66 
40,001 – 50,000 บาท   จ านวน    392 คน คิดเป็นร้อยละ   10.51 
50,001 ขึ้นไป    จ านวน  1,232 คน คิดเป็นร้อยละ   33.09 
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1.10 แหล่งเรียนรู้ 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้ เรียนเฉลี่ยต่อปี

การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน 
 

การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นประถมศึกษา  1 – 6(ข้อมูลนักเรียน ภาค 1-2 /2561) 

 

ล าดับ ระดับชั้น สถานที่ 
จ านวน
นักเรียน
เข้าร่วม 

นักเรียน
ไม่เข้า
ร่วม 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 ประถมศึกษาปีที่ 1 สวนนงนุช ต.บางเสร่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
และวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

213 6 219 

2. ประถมศึกษาปีที่ 2 สวนเสือศรีราชา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี และวัดหนองสนม อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง 

221 0 221 

3. ประถมศึกษาปีที่ 3 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรีและวัดหนองสนม อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง 

219 0 219 

4. ประถมศึกษาปีที่ 4 สวนไทย ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 216 0 216 
5. ประถมศึกษาปีที่ 5 Monster aquarinm pattaya ต.หนอง

ปลาไหล  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
217 0 217 

6. ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดภูดรนิ่มเสนาะ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
Frost  Magical  Ice of  Siam  Pattaya 
และ ฟาร์มแกะพัทยา  ต.โป่ง อ.บางละมุง  
จ.ชลบุร ี

227 1 228 

7. ประถมศึกษาปีที่ 1-
มัธยมศึกษาปีที่3 
( Smart  English  ) 

สวนไทย ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
มูลนิธิเด็กสงเคราะห์พัทยา  
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ต. หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี  

248 1 249 

8. ประถมศึกษาปีที่1-
มัธยมศึกษาปีที่1 
( Smart Science ) 

ยุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ต.ทุ่งสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

198 0 198 
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การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ล าดับ
ที ่

ระดับชั้น สถานที่ท าจิตอาสา/แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
จ านวน

นักเรียนที่
เข้าร่วม 

นักเรียน
ที่ไม่เข้า

ร่วม 

รวม
ทั้งสิ้น 

1. มัธยมศกึษาปีที่ 1 บ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ต.พลูตาหลวง  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ พิพิธภัณฑ์ 
Ripley Believe It or Not ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง  
จ.ชลบุร ี

280 - 280 

2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย และ 
เมืองโบราณ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 

274 - 274 

3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์คามิเลี่ยน โซเชียลเซนเตอร์ระยอง 
และตลาดน้ าสี่ภาค  พัทยา จ.ชลบุรี 

236 2 238 

4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์คามิเลี่ยน โซเชียลเซนเตอร์ระยอง 
และอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

194 0 194 

5. มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดงยางราษฎร์บ ารุงและ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา  

176 0 176 

6. มัธยมศึกษาปีที่ 6 วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่     
จ.จันทบุรีและศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ป่าวัง
จันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ 
ปตท. 

184 0 184 

 
1.11. โครงการตามนโยบายภาคภาครัฐ/ต้นสังกัด 

1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net  5 กลุ่มสาระ 
2) กิจกรรมทดสอบวัดระดับ 4 Skills 
3) กิจกรรม English  Camp 
4) กิจกรรม STEM Education 
5) กิจกรรม STEM  Innovation 
6) กิจกรรม Robotics Stem 
7) กิจกรรมรักการอ่าน 
8) กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
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9) โครงการปาฐากถาธรรมวันศุกร์ต้นเดือน 
10) โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
11) โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน 
12) กิจกรรมอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ 
13) กิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-ป.5 
14) กิจกรรมข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 – ม.3 
15) กิจกรรมค่ายจิตสาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.6 
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1.12 ผลการประเมินตนเองของปีการศึกษา   2561 
สรุปผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
                              สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

4.75 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2   จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ 
                              สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ 
                              จ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.72 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3   ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด 
                             การศึกษาของสถานศึกษา          

5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 
                             การศึกษาภายในสถานศึกษา 

4.5 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา 
                             สถานศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
                             การศึกษาและน าผลการติดตามไปใช้
ประโยชน์ 
                            ในการปรับปรุงพัฒนา 

4.75 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
                            ( Self Assessment Report : SAR ) ตาม 
                           มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      

4.67 5 ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่าง 
                            ต่อเนื่อง      

4.67 5 ยอดเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7) ÷ 7 4.72 5 ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ของโรงเรียน   
อัสสัมชัญระยอง            มีคะแนนเฉลี่ยรวม     4.72     ระดับคุณภาพ     ยอดเยี่ยม 
  ระดับ  5  ยอดเยี่ยม (4.50-5.00)  

  ระดับ 4  ดีเลิศ(3.75-4.49)    

   ระดับ 3  ดี  (3.00-3.74)  

   ระดับ 2  ปานกลาง (2.50-2.99)    

   ระดับ 1  ก าลังพัฒนา (0.00-2.49) 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน มีการ
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21  ครูผู้สอนมีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและเขียน มี
ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง พูด เขียน ซึ่งโรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียน เช่น กิจกรรมรักการอ่าน มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.90  
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 95   กิจกรรมอ่าน
คล่องเขียนคล่อง  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  98.75   กิจกรรมคลีนิค
ภาษาไทย มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 84.64    กิจกรรมรักการอ่าน
สร้างการเรียนรู้ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  92.48    กิจกรรมสะสม
แต้มและแสตมป์การอ่านประเมินคิดเป็นร้อยละ  94      ส่งผลให้ผู้เรียน มีผล
การประเมินการอ่านดังนี้ 

 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงของผู้เรียน 

(Reading Test:RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 

 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ  

โรงเรียน จังหวัด ศึกษาธกิาร
ภาค 

สังกัด ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 77.22 64.61 67.27 68.06 66.16 
การอ่านรู้เรื่อง 77.68 71.05 71.72 71.92 71.27 
รวม 2 สมรรถนะ 77.45 67.83 69.49 69.99 68.72 

 
        ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (Reading 
Test:RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561   คิดเป็นร้อยละ 77.45 
ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ผลการสัมฤทธิ์ การอ่าน ฟัง พูด และเขียน(ภาษาไทย) 
 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
ยอด10 
มิ.ย.61 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ยอด10 พ.ย.
61 

จ านวน
นักเรียนที่ได้
เกรด 3 ขั้น

ไป 

 
ร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 278 280 279 99.64  
ประถมศึกษาปีที่ 2 279 282(281) 251 89.32 รักษาสภาพ 1 

คน 

ประถมศึกษาปีที่ 3 271 274(273) 254 93.04 รักษาสภาพ 1 
คน 

ประถมศึกษาปีที่ 4 274 274 193 70.44  

ประถมศึกษาปีที่ 5 273 275 250 90.91  

ประถมศึกษาปีที่ 6 285 285 250 87.72  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 274 274 382 69.71  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 274 274 264 48.18  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 236 236 326 69.07  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 191 196(192) 267 69.71 รักษาสภาพ 3 คน
ลาออก 1 คน 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 174 176(174) 216 62.07 รักษาสภาพ 2 คน  

มัธยมศึกษาปีที่ 6 181 184(181) 230 63.54 รักษาสภาพ 3 คน 

ค่าเฉลี่ย    76.11  

สรุป  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ การอ่าน ฟัง พูด และเขียน(ภาษาไทย) คิดเป็นร้อย
ละ 76.11% อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด คือผู้เรียนมีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 
กิจกรรม English Speaking Day กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 4 Skills 

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ    4    Skills (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน Reading Writing Listening Speaking หมาย

เหต ุผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 280 236 44 216 64 233 47 280 0  

ป.2 282(281) 233 48 147 134 248 33 281 0 รักษา
สภาพ 1 

คน 

ป.3 274(273) 161 112 109 164 76 197 246 27 รักษา
สภาพ 1 

คน 

ป.4 274 129 145 123 151 149 125 274 0  

ป.5 275 187 88 105 170 144 131 265 10  

ป.6 285 143 142 133 152 172 113 285 0  

ม.1 274 269 5 269 5 267 7 274 0  

ม.2 274 270 4 274 0 271 3 274 0  

ม.3 236 234 2 232 4 236 0 236 0 รักษา
สภาพ 3 

คนลาออก 
1 คน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ม.4 196(192) 192 0 192 0 192 0 192 0 รักษา

สภาพ 2 
คน  

ม.5 176(174) 174 0 174 0 174 0 174 0 รักษา
สภาพ 3 

คน 

ม.6 184(181) 181 0 181 0 181 0 181 0  
 2,999 80.33 19.67 71.86 28.14 78.13 21.87 98.77 1.23  
ค่าเฉลี่ยรวม 82.27 %  
สรุป  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบ    4    Skills (ภาษาอังกฤษ) 

 คิดเป็นร้อยละ  82.27 % อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีเลิศ   
     นักเรียนได้รับการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศของศูนย์
สอบ Cambridge ปี 2561 ดังนี้  
 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

1.1. ระดับ ป.1 – ป.2 จ านวน  561   คน สอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ Starter  จ านวน  255 คน  

1.2. ระดับ ป.3 – ป.4 จ านวน  547 คน สอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ Movers จ านวน  105  คน 

1.3. ระดับ ป.5 – ป.6 จ านวน  560  คน สอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ Flyers จ านวน  178  คน 

นักเรียนระดับประถมศึกษาท้ังหมด  1,668 คน สอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  538 คน คิดเป็นร้อยละ  32.25       
 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3        

2.1 ระดับ ม.1จ านวน   274   คน  สอบผ่านการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศ Flyers จ านวน  266  คน 

2.2 ระดับ ม.2 – ม.3 จ านวน  510 คน  สอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ Ket จ านวน  502  คน   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทั้งหมด  785  คน  สอบผ่านการวัด

ระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  768 คน คิดเป็นร้อยละ  97.96 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

3.1 ระดับ ม.4 จ านวน   195  คน สอบผ่านการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศ Ket จ านวน  195 คน  

3.2 ระดับ ม.5 – ม.6 จ านวน  364   คน สอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ Pet จ านวน   364   คน   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั้งหมด  คน สอบผ่านการวัดระดับ

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  559  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบ ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

ของศูนย์สอบ Cambridge   คิดเป็นร้อยละ  76.74 % อยู่ในระดับคุณภาพ    
ดีเลิศ  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 

 

สรุป  ผู้เรียนมี ทักษะการคิดค านวณ คิดเป็นร้อยละ 94.15 % อยู่ในระดับ
คุณภาพ  ดีเลิศ  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด   

การอ่าน คดิวเิคราะห์ เขียนส่ือความ 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ยอดเยี่ยม (90-

100) ดีเลิศ(75-89) ดี(60-74) 
ปานกลาง
(50-59) 

ก าลังพัฒนา
(ต่ ากว่า 50) 

ภาค
เรียน
ท่ี 1 

ภาค
เรียน
ท่ี 2 

จ านว
น ร้อยละ 

จ านว
น ร้อยละ 

จ านว
น ร้อยละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

จ าน
วน 

ร้อย
ละ 

ป.1 278 280 333 59.68 213 38.17 12 2.15 0 0 0 0 
ป.2 279 281 242 43.21 306 54.64 12 2.14 0 0 0 0 
ป.3 271 273 170 31.25 374 68.75 0 0 0 0 0 0 
ป.4 274 274 383 69.89 165 30.11 0 0 0 0 0 0 
ป.5 273 275 197 35.95 351 64.05 0 0 0 0 0 0 
ป.6 285 285 244 42.81 326 57.19 0 0 0 0 0 0 
ม.1 276 274 403 73.27 147 26.73 0 0 0 0 0 0 
ม.2 274 274 280 51.09 268 48.91 0 0 0 0 0 0 
ม.3 236 236 148 31.36 324 68.64 0 0 0 0 0 0 
ม.4 191 192 42 10.97 331 86.42 10 2.61 0 0 0 0 
ม.5 179 174 89 25.21 264 74.79 0 0 0 0 0 0 
ม.6 181 181 92 25.41 270 74.59 0 0 0 0 0 0 

ค่าเฉลีย่ 41.68   57.75             

ค่าเฉลีย่รวม 99.42             

 

ทักษะการคิดค านวณ 
(คะแนนคณิตศาสตร์ทุกรหัสวชิา) 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ยอดเยี่ยม 
(90-100) ดีเลิศ(75-89) ดี(60-74) 

ปานกลาง(50-
59) 

ก าลังพัฒนา
(ต่ ากวา่ 50) 

ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 จ านวน 

ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ 

ป.1  280 101 36.07 176 62.86 3 1.07 0 0.00 0 0.00 
ป.2  281 63 22.42 186 66.19 30 10.68 2 0.71 0 0.00 
ป.3  273 52 19.05 152 55.68 66 24.18 3 1.10 0 0.00 
ป.4  274 30 10.95 118 43.07 102 37.23 23 8.39 1 0.36 
ป.5  275 22 8.00 120 43.64 115 41.82 18 6.55 0 0.00 
ป.6  285 37 12.98 131 45.96 105 36.84 12 4.21 0 0.00 
ม.1 274 274 61 11.13 173 31.57 264 48.18 50 9.12 0 0.00 
ม.2 274 274 26 4.74 159 29.01 313 57.12 50 9.12 0 0.00 
ม.3 236 236 32 6.78 135 28.60 215 45.55 90 19.07 0 0.00 
ม.4 191 192 4 1.04 175 45.69 198 51.70 6 1.57 0 0.00 
ม.5 174 174 24 6.90 205 58.91 118 33.91 1 0.29 0 0.00 
ม.6 181 181 5 1.38 142 39.23 180 49.72 35 9.67 0 0.00 

ค่าเฉลี่ยรวม    11.79  45.87  36.50     
ค่าเฉลี่ยรวม    94.15     
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
สรุป  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ่าน คิดวิเคราห์ เขียนสื่อความ   คิดเป็นร้อยละ 
99.42 % อยู่ในระดับคุณภาพ    
 
    สรุป  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณคิดเป็นร้อยละ (95.90+95+98.75+84.64+92.48+94+77.45+76.11+82.27+76.74 

+94.15+99.42 )  = 88.91 มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 

 
2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

      ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดแบบองค์รวม 
คิดได้ตลอดแนว มีการจัดระเบียบการคิดใช้เหตุและผลในการอ้างอิงแนวคิด 
สรุปความคิดจากเรื่องที่ อ่าน ฟังและดู สื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง โดยผ่านกิจกรรมรักการอ่าน  น าเสนอวิธีคิด การ
แลกเปลี่ยนความคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ สามารถเลื อกแนวทางการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
และมีจินตนาการ โดยผ่านกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการด าเนิน
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  94.72  กิจกรรมหุ่นยนต์  ผลการด าเนินกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 81.16  กิจกรรมการสร้างการพัฒนาเรือ Hovercraft และ
อากาศยานไร้คนขับ ผลการด าเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  97.05  และ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน   ผลการ
ด าเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  91.82   
      สรุปผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิด เห็นและแก้ปัญหา  คิ ด เป็นร้ อยละ
(94.72+81.16+97.05+91.82 ) = 91.19  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยีย่ม 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ การผลิต/การสร้างชิ้นงาน/นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์    ผลการด าเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ   94.72  กิจกรรมการ
สร้างพัฒนาเรือ Hovercraft และอากาศยานไร้คนขับ ผลการด าเนิน
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 97.05   กิจกรรมหุ่นยนต์ ผลการด าเนินกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ  81.16  และกิจกรรม  ROBOTICS  STEM ผลการด าเนิน
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 96.50  ส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับ
รางวัลดังนี้ 

- เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมกสนช.เข้าร่วมการแข่งขัน  
หุ่นยนต์นานาชาติ  รายการ  World  Robot  Olympiad(WRO)    
ณ ประเทศคอสตาริก้า 
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- การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจ าปีการศึกษา 2561 World Robot 

Olympaid 2018 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ติดทีมที่ 6 
จาก 86 ทีม 

- ชนะเลิกหุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ K*Bot Asia 2017 ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ได้รับรางวัลอันดับ 1  
( Champion 2017 ) 

- นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมการแข่งกัน K’Bot Asia 
2017  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ด.ญ.ณัฐกันต์  ทวีขจรวงศ์ ม.1ได้รับรางวัลชมเชยประเภท On-
Site Open Category Secondary School Division  
ด.ช. ณภัทร  ล่องดุริยางค์  Grade 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
1(Champion 2017)รายการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ ประเภท 
Regular Category Primary School Division และรางวัลชมเชย 
รายการ Merit Award 2017 ระดับประถมกับโครงงาน Smart 
Organic Farm ประเทศ Off-site Open Category Primary 
School Division 
ด.ช. สุหณัฎฐ์ สุพรรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภท On-site Open 
Category Secondary School 

   -  ผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานกิจกรรมการ
เรียนการสอน STEM   ในกิจกรรมอบรมสัมมนาคณะภราดาและครูร่วมบริหาร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   ณ โรงเรียนเซนต์
คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 

สรุป  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  คิดเป็นร้อยละ 
(94.72+97.05+81.16+96.50 ) = 92.36 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีห้องคอมพิวเตอร์อย่างพอเพียง โดยแบ่งเป็นระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 2 ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 ห้องเรียน 
มีการจัดตารางเข้าเรียนอย่างเหมาะสมในอัตรา 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพ่ือ
สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึง/ใช้บริการสื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีสถิติการใช้เทคโนโลยี และนอกจากนี้ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ยังจัดเวลาการใช้งานคอมพิวเตอร์ช่วงพัก
กลางวัน นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ เพ่ือให้บริการกับผู้เรียนที่ต้องการใช้
คอมพิวเตอร์ ท างานส่งครู หรือต้องการใช้อินเตอร์เน็ตหาความรู้เพ่ิมเติม ได้เข้า
ใช้บริการเพ่ิมเติม และจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโดยผ่านกิจกรรม
สัปดาห์รู้เท่าทันเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ   96.06  กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  91.82  และนอกจากนี้ห้องเรียน
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ทุกห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น โทรทัศน์สี 
LED TV Panasonic 50 นิ้ว  เครื่องขยายเสียง+ล าโพง ระบบเชื่อมต่อการใช้
สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ โดยใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย ( Wifi) ผ่าน
ทุกห้องเรียน    ครูผู้สอนทุกคนผ่านการทดสอบการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
สื่อการสอน /นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ปีละ 1 ครั้ง  ส าหรับผู้เรียน
ครูได้มอบหมายให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่าง
น้อย 1 ชิ้นต่อภาคเรียน   โดยผ่านกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   มี
ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 90.27  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยีด้าน
การเรียนการสอน  มีผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 90.27  และ กิจกรรม
บริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์  มีผลการด าเนินการคิด
เป็นร้อยละ  90.27  
           สรุป  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ (96.06+91.82+90.27+90.27+90.27)    
= 91.73     อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระท่ีมีเกรด 3 – 4 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

 ระดับ
ประถมศึกษา 

ระดับ
มัธยมศึกษา 

ระดับ
ประถมศึกษา 

ระดับ
มัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระภาษาไทย 92.20 59.32 92.79 58.10 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ 90.65 59.51 90.69 65.96 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ 88.10 67.87 91.36 68.53 
กลุ่มสาระสังคมศาสนา
และวัฒนธรรม 

91.21 77.22 90.16 78.24 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

98.81 92.67 97.35 95.77 

กลุ่มสาระดนตรี ศลิปะ 96.57 91.61 97.89 91.39 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

99.44 85.74 95.56 91.42 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 93.51 61.06 94.65 66.78 
ค่าเฉลี่ย 93.81 74.38 93.81 77.02 
ค่าเฉลี่ยรวม 84.09 85.41 

      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ในแต่ละกลุ่มสาระผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ     85.41 เมื่อ
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.32   
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     ผลการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 85.56 
      สรุป   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ  (85.41+85.56)   =  85.48   อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน(ReadingTest: RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

สมรรถนะ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 182 65.70 55 19.85 24 8.66 16 5.77 
การอ่านรู้เรื่อง 181 65.34 75 27.07 20 7.22 1 0.36 
รวม 2 สมรรถนะ 180 64.98 64 23.10 29 10.46 4 1.44 
ค่าเฉลี่ย  88.08 %     
ผลการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(ReadingTest:RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2  สมรรถนะ  
ในระดับดีมาก  และ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ   88.08 % 
 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (Natonal Test :NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ด้าน โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ด้านภาษา(Literacy) 62.90 57.43 55.13 53.18 
ด้านค านวณ(Nurmeracy) 57.02 51.09 47.52 47.19 
ด้านเหตผุล(Reasoning Abilities ) 55.57 51.69 50.02 48.07 
รวมความสามารถทั้ว 3 ด้าน 58.49 53.40 50.90 49.48 

 

ผลการ การประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน  คิดเป็นร้อยละ  58.49 
ผลการทดสอบ (O-NET)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ   โดยในปีการศึกษา 2561  ผู้เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม จ านวน 16  
คน และทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม จ านวน 3  คน และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้100 คะแนนจ านวน 2 คน      

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 66.15 55.90 
ภาษาอังกฤษ 68.51 39.24 
คณิตศาสตร์ 59.12 37.50 
วิทยาศาสตร์ 51.62 39.93 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มสาระฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 61.94 54.42 
ภาษาอังกฤษ 42.74 29.45 
คณิตศาสตร์ 40.61 30.04 
วิทยาศาสตร์ 41.59 

 
36.10 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 51.68 47.31 
ภาษาอังกฤษ 44.83 31.41 
คณิตศาสตร์ 35.82 30.72 
วิทยาศาสตร์ 32.04 30.51 
สังคมศึกษา ฯ 36.13 35.16 

 
ผลการทดสอบ (O-NET)  ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 48.68  
ผลการทดสอบ (FSG) ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3   มีผลการทดสอบเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ 
ภาษาไทย   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมฯ และภาษาต่างประเทศ คิดเป็น 
ร้อยละ    48.73            
 

กลุ่มสาระ 
ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1 
ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 
ค่า

เฉลี่ยร.ร 
ค่าเฉลี่ย
FSG. 

ค่า
เฉลี่ยร.ร 

ค่าเฉลี่ย
FSG. 

ค่า
เฉลี่ยร.ร 

ค่า 
เฉลี่ยFSG. 

ภาษาไทย 41.10 43.20 51.47 53.67 47.91 49.99 
คณิตศาสตร ์ 51.26 49.46 47.69 47.64 38.06 41.38 
วิทยาศาสตร ์ 49.09 52.42 62.72 58.30 36.52 39.03 
สังคมฯ 46.10 48.47 57.81 58.10 50.77 50.08 
ภาษาตา่งประเทศ 50.18 54.95 48.11 51.76 36.52 39.03 
ค่าเฉลี่ยรวม 47.55 49.70 53.56 53.67 45.08 47.29 

สรุป   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ (85.41+85.56) = 85.48  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

      ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ใช้ภาษาในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย มี
ทักษะพ้ืนฐานในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการวางแผนการ
ท างาน ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด มีการตรวจสอบทบทวนการท างาน
เป็นระยะ ๆ จนงานที่ท าบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นผู้ที่ความรู้สึกที่ดี 
รัก และชื่นชอบต่อการประกอบการงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต
และรายได้ในการเลี้ยงอาชีพ ลักษณะเป็นงานประจ าเพ่ือ เลี้ยงชีพตนเอง 
ครอบครัว หรืออาชีพใดก็ตามที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรมหรือจารีต
ประเพณีที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยผ่านโครงการงานแนะแนวกับ
บริการงานแนะแนว  มีผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ  97.52  และกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน มีผลการด าเนินการคิด
เป็นร้อยละ  91.82 และกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ทาวิชาการและอาชีพ 
มีผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ  89.28  โดยที่โรงเรียนได้ท า MOU กับ
วิทยาลัยอาชีวะของภาครัฐและภาคเอกชน และนอกจากนี้ยังได้ท า MOU กับ
บริษัท /โรงงานอุตสาหกรรม ในการที่จะส่งนักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้และ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
               สรุป   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  (97.52+91.82+89.28 ) =  92.87    อยู่ในระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. ก า ร มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
ก าหนด 

ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว้ 8 + 1 ประการ ซึ่ง
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

คุณลักษณะ จ านวน
นักเรียน 

ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3,000 100 0 0 0 0 
ซื่อสัตย์สุจริต 3,000 100 0 0 0 0 
มีวินัย 3,000 73.58 26.40 0.06 0 0 
ใฝ่เรียนรู้ 3,000 63.81 36.19 0 0 0 
อยู่อย่างพอเพียง 3,000 94.84 5.16 0 0 0 
มุ่งม่ันในการท างาน 3,000 69.49 30.51 0 0 0 
รักความเป็นไทย 3,000 100 0 0 0 0 
มีจิตสาธารณะ 3,000 90.67 9.33 0 0 0 
มีภาวะผู้น า 3,000 85.31 14.69 0 0 0 
ค่าเฉลี่ย  86.41 13.59 0.01 0 0 
ค่าเฉลี่ย 4-5  100 % 

  หมายเหตุ นักเรียนลาออก 2 คน รักษาสภาพ 8 คน  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
         นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้แสดงออกถึงความมี
น้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นผู้ที่เรียน
ดี และบ าเพ็ญประโยชนต่อสังคม   โดยผ่านโครงการ ACR จิตอาสาพัฒนา
ช่วยเหลือสังคม   มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  95.24   โครงการส่งเสริม
พัฒนาระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ    92.64  และโครงการส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น า มีผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ  95.51 
         สรุป ผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด   
คิด เป็นร้อยละ  (100+95.24+92.64+95.51) = 95.85   อยู่ ในระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
        

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

     ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง มีการ
อนุรักษ์ภาษาถิ่นของจังหวัดระยอง  ผ่านกิจกรรมรักษ์ภาษาถิ่นระยอง  มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 69.40  และ มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย ศิลปและวัฒนธรรมไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมอนุรักษ์
ประเพณีไทยกับองค์กรภาครัฐที่จัดขึ้นเป็นจ าทุกเดือน มีการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผ่านกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในงานวันวิชาการ
ของโรงเรียน โดยเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับผู้ เรียนมีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.24   และนอกจากนี้ผู้เรียนได้มีโอกาศไปศึกษา
สภาพจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ มีการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย โดยผ่านกิจกรรม ร าลึกสุนทรภู่   มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  
96.87  และกิจกรรมพหุวัฒนธรรมในสังคม   มีผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ   80.34   เป็นต้น  
       สรุป ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   คิดเป็นร้อยละ 
( 69.40+95.24+96.87+80.34) =85.46    อยูใ่นระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

    ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นของตนเอง
อย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ ยอมรับในความ
แตกต่างทางด้านศาสนา  พิธีกรรม ความเชื่อ ภาษาพูด ภาษาเขียน และ
สามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและถูกต้อง  โดยผ่านกิจกรรม
อบรมลูกเสือ –เนตรนารี ป.1 – 5   มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  
94.80       กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ป.6 – ม.3  มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  92.17    และกิจกรรมค่ายจิตสาธารณะ
บ าเพ็ญประโยชน์ ม.4 – ม.6  มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  88.31 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
       สรุป  ผู้ เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  คิดเป็นร้อยละ ( 94.80+92.17+88.31) = 91.76    อยู่ใน
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

   ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รู้จักป้องกันตนเองและเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ  เลี่ยงต่อสภาพที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย และปัญหาทางเพศ โดยผ่านกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ  มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 99.34  กิจกรรมรณรงค์ต้านยา
เสพติด มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95.66  และกิจกรรมหลีกเลี่ยง
ตนเองจากภาวะเสี่ยง  มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  97.50  ซึ่งท าให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงออก ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น า มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 95.51  โครงการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขันด้านดนตรี มีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 95  และนอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนมีการจิตในการ
ช่วยเหลือสังคม โดยผ่านโครงการ ACR จิตอาสาพัฒนาช่วยเหลือสังคม  มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  95.24  
           สรุป  ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม   คิดเป็นร้อยละ  (99.34+95.66+97.50+95.51+95+95.24) 
=   96.38    อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

สรุปผลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                   ระดับคุณภาพ:  5 : ยอดเยี่ยม ( 91.20 %)  
ระดับคุณภาพ 5 :  ยอดเยี่ยม            ระดับคุณภาพ 4:   ดีเลิศ          ระดับคุณภาพ 3: ด ี  
ระดับคุณภาพ 2 :  ปานกลาง            ระดับคุณภาพ 1:  ก าลังพัฒนา  
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จุดเด่น 

1. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพใน
เรื่องดนตรี  กีฬา และศิลปะ      

2. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริม/เสริมสร้างบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จให้กับครูและนักเรียน
อย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรภาวะผู้น า  ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม (7 habits) 

            ส่งผลให้ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด คือ 

1. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge และ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้โดยใช้ภาษาสากลเป็นสื่อ 3 + 1 คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น( ม.ปลาย ) 
โดยผู้ เรียนทุกคนต้องผ่านการทดสอบ 4  Sklls  Test  และผ่านการทดสอบ  HSK  ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 

1.1. เด็กชายพงศ์ศรัณ    หวังง าทรัพย์    ป.3/7 นักเรียนSmart  English Program  ระดับ Lower  
Primary  ( Category A ) Awardees ได้ Rankig ที่ 10 Award Gold (ทอง) และ เด็กหญิง
แพรวขวัญ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ป.4/7 ระดับ Middle  Primary (Category B) Awardees ได้ 
Ranking ที่ 32 Award Bronze (ทองแดง) 

1.2. นายกฤชณ์    ตั้งทรงเจริญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญเงิน และรางวัล 
คะแนนสูงสุดระดับภาคตะวันออก จากรายการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกแห่งชาติครั้งที่ 17 ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.3. นางสาวชลธร  คีตสิน และนางสาวฉัตรธิดา   บุญลอย ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้ง 35 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

1.4. เด็กหญิงกัญญ์โฉม   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) จากรายการ
แข่งขัน International Singapore  Mathematics Competition 2018 (ISMC) 

1.5. เด็กชายภูพศิน    โพธิ์เตี้ย   เด็กหญิงภัทรียา  ลิ้มสัมพันธ์เจริญ และเด็กชายธมกร  หล่อยดา   
ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาอังกฤษจากการแข่งขัน Asian 
Science and Mthematics  Olmpiad 2018    ( ASMO ) 

1.6. เด็กหญิงณัชชา   หล่อยดา  เด็กชายพงศศรัณย์  หวังง าทรัพย์ และเด็กชายธมกร  หล่อยดา 
ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขัน The  Southeast  
Asian Mathematical Olympiad ( Paper B) 2018 (SEAMO)   

1.7. เด็กชายธมกร    หล่อยดา   ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน Autralian 
Mathematian  Competutuib 2018 ( SEAMO ) 

1.8. เด็กชายพงศ์ศรัณ   หวังง าทรัพย์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน Math-Eng 
Contest (MEC) 2018 

1.9. เด็กหญงิกัญญ์โฉม   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์    ได้รับรางวัลวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 ได้อันดับ
ที่ 1 ระดับภาคตะวันออกและรางวัลในประเภทรวมทุกรายวิชา ได้อันดับที่ 1 ระดับภาค
ตะวันออก  จากรายการแข่งขัน  Pre-Gifted & EP 61 
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1.10. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 10 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันเบียร์เกมงาน 
“บูรพาจันท์วันวิชาการ ” ประจ าปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1 

1.11. ในปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนมีผลการทดสอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผล
การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม จ านวน 16  คน และทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
ได้ 100 คะแนนเต็ม จ านวน 3  คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้
100 คะแนนจ านวน 2 คน    

2. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริมให้ครู  นักเรียนใช้สื่อ ICT เพ่ือเป็นสื่อในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการสืบค้นความรู้และน าเสนอผลงานของผู้เรียน   

ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 
2.1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  จ านวน 6 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Rukby  Robot Senior  

รายการ “ World  Robot  Games Thailand  Championship 2018  ณ The Hab  ศูนย์การค้า
เชียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธาณี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 

2.2. เด็กชายวรภัทร   ชัยโรจน์วงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 World Robot Olympaid 2018 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 
ติดทีที่ 6 จาก 86 ทีม 

2.3. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จ านวน 4 คน ได้รับเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ K’Bot  Asia 2018 ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค เขตปกครอง
พิเศษอ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลในระดับประถมศึกษาได้แก่ ชนะเลิศอันดับที่ 1 
ทีม On-Site ผลงาน Bottle Bank   ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Off-site ผลงาน Marine  keepers 
Bot  และ ชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการ Sumo 

2.4. นายปองพล   จอกสมุทร   นายภัทรพล   กายดีสุด  และนายศุภกิตติ์   วัชนุภาพร  ได้รับรางวัล
ทองแดง   จากการแข่งขัน อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4 – ม.6   

3. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพใน
เรื่อง ดนตรี  กีฬา และศิลปะ จนได้รับรางวัล ดังนี้ 
3.1. เด็กชาย ปรรณยมินทร์    พงษ์กระสิน ป.3/1 ได้อันดับ 1 ประเภทต่อสู้และ 
อันดับ 1 ประเภทท่าร า  รุ่นอายุ 9 – 10 ปี 
เด็กชาย กรเทพ   เทพศิลปวิสุทธิ์     ป.6/5 ได้อันดับ 1 ประเภทต่อสู้และ 
อันดับ 2 ประเภทท่าร า  รุ่นอายุ 11 – 12 ปี 
เด็กชาย กรกันต์   เทพศิลปวิสุทธิ์  ป.3/4 ได้อันดับ 3 ประเภทต่อสู้และ 
อันดับ 2 ประเภทท่าร า  รุ่นอายุ 9 – 10 ปี 
เด็กชาย กรัณย์   เร่งประเสริฐ  ป.4/6 ได้อันดับ 2 ประเภทต่อสู้และ 
อันดับ 3 ประเภทท่าร า  รุ่นอายุ 9 – 10 ปี 
จากการแข่งขัน World Taekwondo Culture Expro Organizing  Committee  
ณ ประเทศเกาหลี 
3.2. นางสาวชนัญชิดา   ถามล ม.3/2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทท่าร าทีมหญิง และ เหรียญ

เงิน ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 14 – 15 ปี รุ่น +54 กิโลกรัม จากการแข่งขัน Thailand  
Open  Karatedo ณ อินเดอร์สเตเดียม  หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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3.3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดขับร้อง
เพลงคุณธรรม,ประกวดภาพยนต์สั้น ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย และได้รับรางวัลเหรียญทอง ภาพยนต์สั้น  

3.4. นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน CIAU Chinging Contest 
จัดการแข่งขันโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   ชนะเลิศ
อันดับ 2  ชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย 

3.5. เด็กหญิง พรรษชล   อินต๊ะนางแล   และเด็กหญิง ณัฐณิชา   รักษาสัตย์ เข้าร่วมการแข่งขัน
เดี่ยวเปียโน ในงาน ACT  music festival 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ได้รับรางวัล
เหรียญเงินและเหรียญทอง 

4. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริม/เสริมสร้างบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จให้กับครูแบะนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ โดยหลักสูตรภาวะผู้น า  ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม (7 habits) ดังนี้ 

4.1. ผู้เรียนที่เป็นแกนน า ( Student lighthouse  Team ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปี
ที่ 6  จ านวน  30 คน ได้เข้ารับการอบรมนักเรียนแกนน า Student lighthouse  Team  จาก
บริษัทแพคริม  

จุดควรพัฒนา 
      จากผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกด้าน พบว่าผู้เรียนมีจุดที่ควรได้รับการพัฒนาได้แก่ 

1. ยกดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

2. ส่งเสริมผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้เพ่ิมมากข้ึน 
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วน และเริ่มอ้วน ควรจัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย ให้ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร เพ่ือบควบคุมน้ าหนัก 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติ

และนานาชาติ 
 

การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีหรือดีเลิศ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังในเรื่องการท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวัน 
2. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองทุกคน ได้รับการอบรมให้ “ยึดมั่นสัจธรรม  มีความวิริยะ    

อุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคม ” 
3. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองทุกคนได้เรียนรู้หลักในการเป็นผู้น า(ตามหลัก 7  Habits )และมี

การตั้งเป้าหมายส่วนตนในการเรียนและการท างานทุกเดือน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
2.1 มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของ
โรงเรียน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาผ่านกระบวนการ SOWT  ความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และชุมชน เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
มีหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพ ที่สุจริต  และนอกจากนี้โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตร  ของ
โรงเรียนยังสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือต้อนรับ  EEC  มีการเก็บข้อมูล
การใช้หลักสูตรจาก ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครู   และชุมชน ผ่านกิจกรรมการประเมินการ
ใช้หลักสูตรของสถานศึกษา  ซึ่งมี ผลการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง  เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 85.56 
          สรุป มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น     คิดเป็นร้อยละ 85.56  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาด้วยการจัดท า SWOT  และ SOAR  ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ปกครอง  นักเรียน   ครู  และชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจักการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งวางแผนการปรับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน   บริหารจัดการตามโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียนแบ่งออกเป็น 7  ฝ่าย ดังนี้  ฝ่ายส านักผู้อ านวยการ  ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน   ฝ่ายบริหารทั่วไป  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง   ฝ่ายกิจกรรม และฝ่าย
ปฐมวัย โดยแต่ละฝ่ายจะมีผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่าย บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล คือ 1.หลักการมีส่วนร่วมและกระบวนการเห็นพ้องในการตัดสินใจ  2. หลักความ
โปร่งใสในกระบวนการด าเนินงาน   3. หลักความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการ  4.หลักการประกันความเสมอภาค สิทธิและการไม่เลือกปฏิบัติ  โรงเรียน  
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการ
บริหารงาน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
งบประมาณปีการศึกษา 2561 

ฝ่ายต่าง ๆ งบประมาณ(บาท) ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายประจ า 213,639,319.- 76.37 % 
ส านักผู้อ านวยการ 18,030,616.- 6.45 % 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน 8,830,928.- 3.16 % 
ฝ่ายวิชาการ 15,738,738.- 5.63 % 
ฝ่ายปกครอง 4,475,000.- 1.60 % 
ฝ่ายกิจกรรม 7,870,940.- 2.81 % 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 8,128,640.- 2.91 % 
ฝ่ายปฐมวัย 3,025,869.- 1.08 % 

รวม 279,740,050.- 100 % 
 
   โรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลากรแต่ละฝ่าย 
2. มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
3. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
4. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการ

ประชุมครู การประชุมฝ่าย/ประชุมครูกลุ่มสาระ/ประชุมพนักงาน 
5. มีการก าหนดปฎิทินการติดตามสรุปงานของแต่ละงาน/ฝ่ายทุกเดือน 
6. มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานแต่ละฝ่ายทุกเดือน เพ่ือน าไปวางแผน

พัฒนาในแต่ละฝ่ายแต่ละเดือน 
7. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกฝ่ายเป็นภาคเรียนแต่ละปีการศึกษา 

       โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561     มีการนิเทศ ติดตาม
รายงานผลการด าเนินงานแต่ละฝ่ายภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เพ่ือเป็นการติดตามผลการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายและผลไปปรับปรุงพัฒนาในการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการ
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาโรงเรียน และ
นอกจากนี้ยังมีการทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 – 2564     ซ่ึง
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  96    

สรุป   โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 คิดเป็นร้อยละ      96     อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้ เ รี ยนรอบด้ านตาม

โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและสากล ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจึงได้เปิดสอน Smart English  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ส าหรับนักเรียน อ.1-ม.1 ที่เน้นหลักสูตร EP แผนการเรียน Smart Science   ส าหรับ
นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้มข้น และวิทย์
ขั้นสูง   แผนการเรียนทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เน้นวิชาเพ่ิมด้วยการ
สอนภาษาอังกฤษในวิชา Mathematics in English / Science in English / Social 
Studies in English  สนทนาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาอังกฤษ  นักเรียนทุก
แผนการเรียนและทุกระดับชั้นจะได้เรียนภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์ เพ่ือเน้นให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนด าเนินการ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียน   ซึ่งมีผลการ
ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ  87.51 และโรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรทุกปี เพ่ือน าผล
การปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และนักเรียน  ซึ่งผล
การประเมินหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปี
การศึกษา 2561 ภาพรวมของครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และนักเรียน   พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยน 4.27  คิดเป็นร้อยละ  85.40   
         สรุป  ผลการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ  86.45 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะวิชาชีพ โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครู  เจ้าหน้าที่ 
และบุคคลากรสู่มาตรฐานสากล เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้
และมีประสบการณท์ี่ทันสมัยดังนี้ 
เกณฑ์การพัฒนาตนเองของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองครูผู้สอนและครูสนับสนุนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 50 ชั่วโมง/คน/ปีแยกเป็นรายด้าน 
- การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ โดยเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
(ทางโรงเรียนได้เชิญทีมผู้เชี่ยวชาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นผู้ให้
ความรู้ในการอบรม/ติดตามโครงการในการน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน) 
- การพัฒนาตนเองด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเทคโนโลยีโดยเข้ารับ
การอบรม ICT ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปีการศึกษา (โดยเรียนกับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
ในชั่วโมงท่ีคุณครูมีคาบว่างตามตารางสอน) 
- การพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษ โดยได้รับการอบรมด้านทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปีการศึกษา(โดยเรียนกับครูต่างชาติใน
ชั่วโมงท่ีคุณครูมีคาบว่างตามตารางสอน) 
- การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ โดยได้รับการ
อบรม คุณธรรม-จริยธรรม ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง /ปีการศึกษา (ทางโรงเรียนเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาอบรมให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน) 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
- ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 (ทางโรงเรียนจัดท าโครงการศึกษาดูงานให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ไปศึกษาดูงาน 
ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนที่มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน) 
หมายเหตุ :  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/
ปีการศึกษาเฉลี่ยภาคเรียนละ 25 ชั่วโมง (ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา) 
    : ครูต้องได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ระหว่าง ปิดภาคเรียน ไม่
น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษาเฉลี่ยภาคเรียนละ 25 ชั่วโมง (ครูทุกคนต้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามสายงาน) 
           - ครูผู้สอนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ
วิชาอย่างน้อย 50 % ของคาบที่สอน 
          - ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ Classroom command ในห้องเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนทุกครั้ง 
          - พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรศึกษาต่อปริญญาโท  มหาวิทยาลัย 
เดอลาซาน ประเทศฟิลิปปินส์ (การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน) 
         -  ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอนทุกคนต้องผ่านการวัดความรู้  4  ด้าน 
        1. ด้านความรู้ทั่วไป 
        2. ความรู้ด้านเฉพาะวิชาที่สอน 
        3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
        4. ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
   เพ่ือเป็นการวัดระดับความรู้และเป็นข้อมูลในการจัดอัตราก าลังของปีการศึกษา
ต่อไปอีกด้วย 
          จากการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง  สรุปผลได้ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ ระดับ จ านวน
คร ู

พัฒนา
ตนเอง
(อบรม) 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

พัฒนา 
ด้าน

ภาษาอังกฤษ 

พัฒนาด้าน 
ICT 

ภาษาไทย ประถม 13 100% 100% 100% 100% 
มัธยม 5 100% 100% 100% 100% 

ภาษาอังกฤษ ประถม 9 100% 100% 88.88% 88.88% 
มัธยม 11 100% 90.90% 100% 90.90% 

วิทยาศาสตร ์ ประถม 7 100% 100% 100% 100% 
มัธยม 10 100% 100% 100% 90% 

คณิตศาสตร ์ ประถม 11 100% 100% 100% 100% 
มัธยม 7 100% 100% 100% 85.71% 

สังคมฯ ประถม 7 100% 100% 85.71% 100% 
มัธยม 7 100% 100% 100% 85.71% 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
สุขศึกษาฯ ประถม 11 100% 100% 100% 100% 

มัธยม 6 100% 100% 100% 100% 
การงานอาชีพ 
ฯ 

ประถม 11 100% 100% 90% 100% 
มัธยม 7 100% 100% 100% 100% 

ศิลปะ ประถม 7 85.71% 85.71% 100% 100% 
มัธยม 8 100% 100% 87.50% 87.50% 

ค่าเฉลี่ย   99.13% 98.56% 97.00% 95.56% 
ค่าเฉลี่ยรวม   97.56 % 

     
  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง คิดเป็นร้อยละ  97.56  
      ครูผู้สอนทุกท่านได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 

สรุปผลการนิเทศการสอน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการนิเทศการสอน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 95.48 
   สรุป   ผลการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
คิดเป็นร้อยละ  96.52  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่ เ อ้ื อต่ อกา รจั ดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ร่มรื่น  
สะอาด ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนา
และปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาท าให้มีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ และสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ อาคารเรียนมี

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ประถมศึกษำ ภำคเรียนท่ี 1 87 19 21.84 35 40.23 28 32.18 0 0.00

ประถมศึกษำ ภำคเรียนท่ี 2 88 43 48.86 38 43.18 6 6.82 1 1.14

มัธยมศึกษำ ภำคเรียนท่ี 1 68 12 17.65 34 50.00 16 23.53 6 8.82

มัธยมศึกษำ ภำคเรียนท่ี 2 67 26 38.81 33 49.25 6 8.96 2 2.99

รวม 310 100 32.26 140 45.16 56 18.06 9 2.90

ผลกำรนิเทศ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำ มีผลกำรนิเทศระดับ ดี - ดีมำกคิดเป็นร้อยละ 77.42

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำ มีผลกำรนิเทศระดับ พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 18.06

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำ มีผลกำรนิเทศระดับ ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 2.90

ระดับ
จ ำนวน

ครูผู้สอน

ผลกำรนิเทศกำรสอน

ระดับดีมำก ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ความมั่นคงผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรช านาญการทุกปี    มีแผนงานอาคารสถานที่ 
ในการก ากับติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มีแผนการซ่อมบ ารุงรักษา 
เพ่ือให้พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  มีแผนงานพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาในการใช้สาธารณูปโภคทุกเดือน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน  เช่น สวนสุนทรภู่    ฐานผจญภัยลูกเสือ   สวนพืช ผักสวนครัว ฯลฯ    
โดยได้จัดท ากิจกรรมตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ  90.57   กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  มีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  92.02  กิจกรรมปรับภูมิทศัน์สิ่งแวดล้อมและแหล่งมี เรียนรู้  
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ   85 และกิจกรรม  Clean  the  winner ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  93.48  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
             สรุป  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ  90.27 อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

       โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง โดยแยกเป็น 2 ระบบ  คือ 
1.ระบบอินเตอร์เน็ตหลัก เชื่อมต่อโดยใช้ LAN 
ใช้ ISP ของบริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์จ ากัด  ด้วยความเร็ว Leadline 150/50 
Mbps 
2.ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  
   ใช้ ISP ของบริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์จ ากัด  ด้วยความเร็ว FTTX 1,000/500 
Mbps 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1.1 การบริหารจัดการ โดยใช้โปรแกรม MAS School ,Infopro และ SWIS Plus 
1.2 การจัดการเรียนรู้ ใช้โปรแกรม E-Book, E-Library, Blog, ระบบ Wifi เพ่ือ

การสืบค้นในทุกห้องเรียน 
        โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการ
จัดให้นักเรียนทุกคนได้อ่านหนังสือ/ ต าราเรียน ผ่าน  E-Book ครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ แต่ละระดับชั้นได้มีการส่งเสริมให้นักเรียน ค้นคว้า เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์
ต่างๆ ในหัวข้อที่มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า 
      ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง  เป็นสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ในห้องเรียนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น จอ LED, เครื่องขยายเสียง+ล าโพง,
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
ระบบเชื่อมต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์โดยใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย 
( WIFI ) ทุกห้องเรียน   
 
 
         นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมครูให้เรียนรู้เกี่ยวกับ ICT พร้อมทั้งการน าไปใช้
ดังนี้ 

1. In service training ให้กับครูผู้สอนทุกท่านโดยครูจะต้องเรียนรู้  ICT ปี
การศึกษาละ 40 ชั่วโมง 

2. นิเทศการสอนด้านการน า ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. สนับสนุนสื่อการใช้ ICT  ด้วยการเพ่ิมขยายจุด Wi fi การอนุญาตให้นักเรียน

น าเครื่องมือสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้การค้นคว้าต่าง  
โดยผ่านกิจกรรม กิจกรรมบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์    มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  90.27    กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    ผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  90.27    กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยีด้านการเรียน
การสอน ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  90.27     
 
       สรุป  ผลการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  90.27  

สรุปผลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ: 5  : ยอดเยี่ยม (90.85%) 
ระดับคุณภาพ 5 :  ยอดเยี่ยม      ระดับคุณภาพ 4 :  ดีเลิศ           ระดับคุณภาพ 3 :  ดี  
ระดับคุณภาพ 2 :  ปานกลาง      ระดับคุณภาพ 1 :  ก าลังปรับปรุง    

 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
2. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
3. มีงบประมาณที่เพียงพอ ในการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. ครูได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน 
      การสอนตามาตรฐานสากล 
5. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การสอนแบบ  
      BBL  PBL   STEM    STEAM  เป็นต้น 
6. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริมให้ครู  นักเรียนใช้สื่อ ICT เพ่ือเป็นสื่อในการเพิ่ม     ประสิทธิภาพ 
      การเรียนการสอนและการสืบค้นความรู้และน าเสนอผลงานของผู้เรียน   
7. ครูและบุคลากรผ่านการทดสอบความรู้ด้านการสอน   การใช้เทคโนโลยี   และความรู้ทั่วไป  
      จากสถาบันการศึกษาชั้นน าของภาคตะวันออก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดอัตราก าลังของปีต่อไป 
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8. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน  ก ากับติดตาม   
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงแผนการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

9. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
         พอเพียง อยู่ในสภาพดีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

10. โรงเรียนมีการท า MOU  กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน 
11. โรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะด้านภาษาท้ัง 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) และภาษาเทคโนโลยี มีการวัด 
     ประเมินผล การรายงานพัฒนาการความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 
12. โรงเรียนมีการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสมดุลของสมองซีกซ้าย 
      และซีกขวา ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเด็กท่ีเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 
 

จุดควรพัฒนา 
 

1. ครูควรน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองไปต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน 

2. ครูควรน าข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพและใส่ใจต่อชุมชน  และปลูกฝังการเรียนรู้

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่นลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน   และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้า  น้ า 

4. โรงเรียนควรจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 

5. ควรพัฒนาระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom System) เพ่ือการยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาสู่สากล 

6. ควรจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากลเอ้ือต่อการเทียบโอนหน่วยกิต 
กับสถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีหรือดีเลิศ 
1. บริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

           โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  มาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอน ดังนี้ 
            การเรียนรู้ผ่านการท างาน   ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้
เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง 
ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง 
โดยผ่านกิจกรรม MOU   ซึ่งโรงเรียนร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคระยอง   และ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  ร่วมกันส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพ
ให้กับผู้เรียนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน   ครูผู้สอนของโรงเรียนได้จัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ
ของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูผู้สอนจะเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้   เป็นผู้อ านวยความสะดวก   หรือผู้ให้ค าแนะน า   
ท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า 
และให้ค าปรึกษา เพ่ือให้โครงการส าเร็จลุล่วง ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยผ่าน
กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์   ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.72   
กิจกรรมการสร้างการพัฒนาเรือ Hovercraft  และอากาศยานไร้คนขับ   ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ    97.05  กิจกรรมหุ่นต์ระดับมัธยม ผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 94.72     กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 83.88   กิจกรรม Englaish  Speaking  Day ผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  80   และ กิจกรรม English  Camp      ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 91.60   สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL    จึงมิใช่ตัวความรู้  หรือ
วิธีการหาความรู้   แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและ
ประกอบอาชีพ   ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี   การ
ออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและผู้เรียนจะ
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

ได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา  ทักษะการสื่อสาร   และ
ทักษะการสร้างความร่วมมือ ประโยชน์ที่ได้ส าหรับครูที่นอกจากจะเป็นการพัฒนา
คุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครูด้วยกัน 
รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนอีกด้วย    การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม   ครูผู้สอนของโรงเรียนยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing และปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกน ามาใช้อย่างจริงจังในการจัดการ
เรียนการสอน ที่ว่า “สอนแต่น้อย ให้เรียนมากๆ Teach less..Learn 
More”  การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็น
หลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของ
การเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ  ครูผู้สอนเป็นพี่
เลี้ยงและเทรนเนอร์  โดยผ่านกิจกรรม   Mornig  Activities   ผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ  85.42      กิจกรรม ACR  Academic Day  ผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ  82.02    และกิจกรรม Show  & Share ผลการด าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ  98.60    การเรยีนรู้ผ่านการแก้ปัญหา    เป็นรูปแบบการเรียนอีก
รูปแบบหนึ่งที่ครูผู้สอนของโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และรู้จักการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน  กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจัด
ผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ขนาดประมาณ 8 -10 คน โดยมีครูหรือผู้สอนประจ ากลุ่ม 1 
คน ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการการเรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรม  STEM   
EDUCATION  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 82.71    โครงงานวิทยาศาสตร์   
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  94.72     กิจกรรมการสร้างการพัฒนาเรือ 
Hovercraft  และอากาศยานไร้คนขับ  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 97.05       
กิจกรรมหุ่นต์ระดับมัธยม  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  81.16     และ
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  83.88    การ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( IS ) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย ซึ่งเป็น
การเรียนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์   
         จากการเรียนรู้ทั้งหมดนี้   เน้นให้ผู้เรียนลงมือท า คิดวิเคราะห์และร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหา ผู้เรียนจะต้องมีทักษะและความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ในระดับหนึ่ง ซึ่งทักษะพื้นฐานเช่น การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ และทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ  โดยผ่านกิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ   4  Skills  
กิจกรรม  Pre  YLE   กิจกรรม Pre HSK  และกิจกรรม HSK  

       สรุป ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  คิดเป็นร้อยละ 89.07  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยีของ
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 100  ที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน  ครูผู้สอน
ได้มีการมอบหมายให้ผู้เรียนทุกคนใช้ข้อมูลสานสนเทศในการสร้างชิ้นงาน อย่าง
น้อย  1  ชิ้นงานต่อภาคเรียน  และนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอผลงานต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การน าเสนอผลงาน 
 

การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารของ 
นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2561 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนท้ังหมด ดีเลิศ 
(5) 

ดีเยี่ยม 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 280 192 88 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 282(281) 185 96 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 274(273) 212 61 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 274 57 217 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 275 68 207 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 285 82 203 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 274 78 126 57 9 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 274 40 167 48 16 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 236 13 115 92 16 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 196(192) 41 100 36 15 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 176(174) 31 99 39 5 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 184(181) 66 89 22 4 0 
รวม 2,999 1065 1568 294 65 7 
เฉลี่ยร้อยละ 97.60 %   

 
           สรุป  ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้   คิดเป็นร้อยละ   97.60 
 

3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

       โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้ ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1. สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน เช่น 
ห้องเรียนที่สะอาด ที่จัดโต๊ะเก้าอ้ีไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน 

2.    สร้างความสนใจ การจัดมุมวิชาการ   การจัดป้ายนิเทศ การตกแต่ง 
     ห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน                                                                                                                     
3.   สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียน 
      ครจูะที่เข้าใจนักเรียนให้ความเมตตาเอ้ืออารีต่อนักเรียน และนักเรียน 
      ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
4.   ความสะอาด ความปลอดภัย 
5. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
6. ความสะดวกในการท ากิจกรรม 
7. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม สนาม

เด็กเล่น ฯลฯ 
8. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ ใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
9. สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน ครูที่เข้า ใจนักเรียน ให้

ความเมตตาเอ้ืออารีต่อนักเรียน และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
10. มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีที่นั่งไม่ ใกล้กระดานด ามากเกินไป มีขนาดโต๊ะ

และเก้าอ้ีที่เหมาะสมกับวัย รูปร่างของนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ 
          นอกจากนี้การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน การสร้าง
วินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการพัฒนา
ทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนทุกคนจะผ่าน
การอบรมวินัยเชิงบวก    กิจกรรมดูแลความปลอดภัยนักเรียนช่วยส่งเสริมให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น  โรงเรียนยังได้น าหลักสูตร 7 –habit มา
บูรณาการในการเรียนการสอนโดยจัดเป็นคาบเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา สัปดาห์ละ 1 คาบ มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  
94.06  มีการส่งเสริมให้ นร. มีภาวะผู้น าด้วยการมอบหมายงานให้นักเรียนเป็น
หัวหน้าเพื่อการรับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมาย มี
แรงบันดาลใจ  และมีทักษะการคิดเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยผ่านกิจกรรม 
คณะกรรมการห้องเรียน   มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 95.10  และ
กิจกรรมสภานักเรียน มีผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 95.92  พร้อมทั้งมีการ
ติดตามผลจากแบบบันทึก Leadership Notebook     
สรุป การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก /การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วย
ส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนใน ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้



 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 66 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

เป็นอย่างดี ท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสุข รักการเรียน และเป็นคนใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ในที่สุด   คิดเป็นร้อยละ 95.02   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

3.4 ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

            การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มี
หลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผล
การเรียน  การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จ ผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของโรงเรียน  เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมิน
เป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกดิ  การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  การประเมนิกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด และให้ผลการ
ประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรม
แนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยผู้เรียนเลือก อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 กิจกรรม (2) 
กิจกรรมชมรมอีก 1 กิจกรรม 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
โดยผ่านกิจกรรมแนะแนว มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 97.52   กิจกรรม
อบรมลูกเสือ –เนตรนารี ป.1 – 5   มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  94.80       
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ป.6 – ม.3  มีผลการด าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ  92.17    กิจกรรมค่ายจิตสาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์ ม.4 – ม.6  มี
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  88.31 และกิจกรรมชมรมเด็กไทยในศตวรรษที่ 
21   คิดเป็นร้อยละ  94.80   และนอกจากนีง้านวดัผลประเมินของโรงเรียน

อสัสมัชญัระยอง  ได้ใช้ระบบ Mas School  มาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมลูและประมวลผลคะแนน 
      สรุป  ผลตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน    คิดเป็นร้อยละ 93.52 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

     โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ  BBL,PBL   โดย
ครูผู้สอนจะเป็นผู้ที่คอยให้ค าแนะน าการจัดการท าโครงงาน หรือ โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับ
ผู้เรียน  โดยผ่านกิจกรรม  STEM   EDUCATION  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 82.71    โครงงานวิทยาศาสตร์   ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  94.72     
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมการสร้างการพัฒนาเรือ Hovercraft  และอากาศยานไร้คนขับ  ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 97.05       กิจกรรมหุ่นต์ระดับมัธยม  ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  81.16     และกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  83.88    การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
( IS ) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และการ
ทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน   เพ่ือเข้าสู่การแข่งขัน
ภายนอก  และน าประสบการณ์ได้ที่ได้จากการแข่งขัน มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

   สรุปผลการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  87.90   ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ          ระดับ 5 : ดีเลิศ(92.62 %) 
ระดับคุณภาพ 5 : ยอดเยี่ยม           ระดับคุณภาพ 4 : ดีเลิศ                               ระดับคุณภาพ 3:  ดี 
ระดับคุณภาพ 2 : ปานกลาง       ระดับคุณภาพ 1 : ก าลังพัฒนา  

 
 
 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge   
2. ครูผู้สอนมีการใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายสร้างกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน 
3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์

การท างาน เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 

จุดควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และเทคนิควิธีการเลือกใช้เครื่องมือ ในการวัดและประเมินผล และการ 

สร้างเครื่องมือ ด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย      
2. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนีทักษะ 
    กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 

 

 

การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีหรือดีเลิศ 
 

1. การบูรณาการหลักสูตร 7 – habit สู่กระบวนการเรียนการสอนและมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ระดับ ระดับ
คุณภาพ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดค านวณ 
88.91 4 ดีเลิศ 

2. มีคว ามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์  คิ ดอย่ า งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

91.19 5 ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 92.36 5 ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

91.73 5 ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85.48 4 ดีเลิศ 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 92.87 5 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 95.85 5 ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 85.46 4 ดีเลิศ 
3. การยอมรับที่จะอยู่ ร่ วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

91.76 5 ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 96.38 5 ยอดเยี่ยม 
ระดับคุณภาพ  91.20 5 ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ระดับ ระดับ 

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน  
85.56 4 ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 96 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

86.45 4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 96.52 5 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

90.27 5 ยอดเยี่ยม 

2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

90.27    5 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ  90.85 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 
ระดับ ระดับ 

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
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 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

89.07 4 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

97.60 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 95.02 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

93.52 5 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

87.90    4 ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  92.62 5 ยอดเยี่ยม 
 

1) จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
จุดเด่น 
จุดเด่น มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพในเรื่อง 
 ดนตรี  กีฬา และศิลปะ      

2. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริม/เสริมสร้างบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จให้กับครูและนักเรียนอย่างเป็น 
ระบบ โดยหลักสูตรภาวะผู้น า  ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม (7 habits)  

จุดเด่น มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
2. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
3. มีงบประมาณที่เพียงพอ ในการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. ครูได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม 
     มาตรฐานสากล 
5. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การสอนแบบ BBL  PBL 

STEM    STEAM  เป็นต้น 
6. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริมให้ครู  นักเรียนใช้สื่อ ICT เพ่ือเป็นสื่อในการเพ่ิม     ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนและการสืบค้นความรู้และน าเสนอผลงานของผู้เรียน   
7. ครูและบุคลากรผ่านการทดสอบความรู้ด้านการสอน   การใช้เทคโนโลยี   และความรู้ทั่วไป จาก

สถาบันการศึกษาชั้นน าของภาคตะวันออก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดอัตราก าลังของปีต่อไป 
8. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน  ก ากับติดตาม 

ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงแผนการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
9. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง 

อยู่ในสภาพดีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
10. โรงเรียนมีการท า MOU  กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน 
11. โรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะด้านภาษาทั้ง 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) และภาษาเทคโนโลยี มีการวัด

ประเมินผล การรายงานพฒันาการความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 
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12. โรงเรียนมีการส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสมดุลของสมองซีกซ้าย
และซีกขวา ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเด็กท่ีเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเด่น มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge   
2. ครูผู้สอนมีการใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายสร้างกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน 
3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์การ 
      ท างาน เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
  

จุดควรพัฒนา 
จุดควรพัฒนา  มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1. การยกดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในวิชา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

  2.  ส่งเสริมผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้เพ่ิมมากข้ึน 
3.  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วน และเริ่มอ้วน ควรจัดกิจกรรม 
     ให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย ให้ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร เพ่ือบควบคุมน้ าหนัก 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันใน ระดับชาติและ 
     นานาชาติ 

จุดควรพัฒนา  มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ครูควรน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองไปต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือ 
      สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน 
2. ครูควรน าข้อเสนอแนะจากการนิเทศการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน 
      ปีต่อไป 
3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพและใส่ใจต่อชุมชน  และปลูกฝังการ 
     เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่นลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
     ลดปริมาณขยะในโรงเรียน   และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้า  น้ า 
4.  โรงเรียนควรจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
5. ควรพัฒนาระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom System) เพ่ือการยกระดับคุณภาพ 
    การศึกษาสู่สากล 
6. ควรจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากลเอ้ือต่อการเทียบโอน  
   หน่วยกิตกับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

จุดควรพัฒนา   มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และเทคนิควิธีการเลือกใช้เครื่องมือ ในการวัดและประเมินผล 
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    และการสร้างเครื่องมือ ด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย      
2. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทกุกลุ่มสาระวิชาเพ่ือให้ผู้เรียน 
    ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 

 
2) แนวทางการพัฒนา 
 

1. จัดอบรม ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียน
โดยน าหลัก 7  Habits มาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2. จัดอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนในเรื่องการสร้างเครื่องมือในการวัดในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย   
3. จัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานในการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
4. จัดท าคลีนิคพิเศษส าหรับผู้เรียนที่มีทักษะการอ่าน    ทักษะการฟัง    ทักษะการพูด และทักษะเขียน 

ค่อนข้างต่ า 
5. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เป็นที่ยอมรับและต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น 
6. ก าหนดมาตรการในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ทั้งระบบ 

 
3) ความต้องการช่วยเหลือ 

1. ด้านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถอบรมครูและผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 



 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ( Self-Assessment  Report : SAR ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 72 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.31 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.12 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.11 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.05 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 13.28 ด ี
ตัวบงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
              เป็นส าคัญ 

10.00 8.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
              สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
              สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.92 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน ์
              พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
              เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
                ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
                 มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.79 ด ี
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80  คะแนนข้ึนไป                  ใช่            ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12    ตัวบ่งช้ี             ใช่            ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่           ไม่ใช่         
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
2. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน อัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2561 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
ค่าเป้าหมายที่ด าเนินการได้ 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ( ดีเลิศ ) ( ยอดเยี่ยม) 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

ร้อยละ 85.00(ดเีลิศ) ร้อยละ 87.33 (ดีเลิศ) 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 86.00(ดีเลิศ) รอ้ยละ 91.19  (ยอดเยี่ยม) 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85.00(ดีเลิศ) ร้อยละ 92.36 (ยอดเยี่ยม) 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 86.00(ดีเลิศ) ร้อยละ 90.27 (ยอดเยี่ยม) 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ  85(ดีเลิศ) ร้อยละ 85.48 (ดีเลิศ ) 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ 87(ดีเลิศ) รอ้ยละ 92.87 (ยอดเยี่ยม) 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. กา รมี คุณลั กษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต า ม
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ  89  (ดีเลิศ) ร้อยละ 95.85 (ยอดเยี่ยม) 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  85 (ดีเลิศ) ร้อยละ 85.46 (ดีเลิศ) 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ร้อยละ   87 (ดีเลิศ) ร้อยละ 91.76 (ยอดเยี่ยม) 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ  90 (ยอดเยี่ยม) ร้อยละ 96.38 ( ยอดเยี่ยม ) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ  

(ดีเลิศ) (ยอดเยี่ยม) 

2 . 1  มี เ ป้ า หม าย วิ สั ย ทั ศน์ แ ล ะ พัน ธกิ จ ที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ 85.00 (ดีเลิศ)  ร้อยละ 85.56 (ดีเลิศ) 

2.2 มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษา 

ร้อยละ95.00(ยอดเยี่ยม) 
   

ร้อยละ 96.00 (ยอดเยี่ยม) 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ85.00(ดีเลิศ) ร้อยละ  86.45 (ดีเลิศ) 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ร้อยละ87.00(ดีเลิศ)   ร้อยละ  96.52 (ยอดเยี่ยม) 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ88.00(ดีเลิศ) ร้อยละ  90.27 (ยอดเยี่ยม) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
ค่าเป้าหมายที่ด าเนินการได้ 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ87.00(ดีเลิศ) ร้อยละ  90.27 (ยอดเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

  (ดีเลิศ)   (ยอดเยี่ยม) 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 85.00(ดีเลิศ) ร้อยละ 89.00 (ดีเลิศ) 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 88.00(ดีเลิศ) ร้อยละ  97.60 (ยอดเยี่ยม) 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 87.00(ดีเลิศ) ร้อยละ  95.02 (ยอดเยี่ยม) 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 85.00(ดีเลิศ) ร้อยละ  93.52 (ยอดเยี่ยม) 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 86.00(ดีเลิศ) ร้อยละ  87.90 (ดีเลิศ) 

ระดับคุณภาพ  
5 = ยอดเยี่ยม     ร้อยละ 90 – 100  
4 = ดีเลิศ       ร้อยละ 75 – 89   
3 = ดี            ร้อยละ 60 – 74 
2 =  พอใช้      ร้อยละ 50 – 59 
1 = ปรับปรุง    ร้อยละ ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  

ค าสั่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ที่    22 /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการจัดท ารายงาน
ประจ าปี ( SAR )  ปีการศึกษา 2561 

.........................................................................  
  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ด าเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี ( SAR )  ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1. นายสุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ประธานกรรมการ 
2. นายอนุวัฒน์  วิภาคธ ารงคุณ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวินธกร  ป้องศรี   รองประธานกรรมการ 
4. นายสมหวัง  อภิธรรมภูษิต  กรรมการ   
5. นางมาริสา  สิงห์พันธุ์  กรรมการ  
6. น.ส.ภัณฑ์พิศ มหาสัทธา  กรรมการ  
7. น.ส.ประภาพันธ์       ไชยศรี   กรรมการ  
8. น.ส.วรรณเพ็ญ เปรี่ยมเจริญ  กรรมการ  
9. นายรังสรรค์  จันทร์ธ ารงกุล  กรรมการ  
10. น.ส.สวุรรณี  ฉลองธรรม  กรรมการ  
11. นางยุพาวดี  ทองค า   กรรมการ  
12. นางวัณย์สการณ์ ประเสริฐสุข  กรรมการ 
13. นางสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์   กรรมการ 

 
การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
ประกอบด้วย 
1. นายเกรียงไกร ภู่ระหงษ์ 
2. นายชัยวัฒน ์ ปักเกโส 
3. นางสาวกมลวรรณ     ดีนาค 
4. นางสาวอาภาภรณ์   วิรุตม์พงศ์สกุล 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 
1. นางชมัยพร  อรชร 
2. นางสาวสุวรรณี ฉลองธรรม 
3. นางเสาวลักษณ์ อินทรศิริ 
4. นางสาวกรรณิการ์ คอนหน่าย 
5. นางสาวสุพิชญนันทน์ อรุณศักดิ์ 
6. นางสุนีย์      ทุมนาหาด 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ประกอบด้วย 
1. นางเสาวลักษณ์ อินทรศิริ 
2. นางสุภัทรา  รัตนกูล 
3. นางสุธี     จันทร์พราหมณ์ 
4. นางทองเครือ     แจ่มศรี 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
   แก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประกอบด้วย 
1. นายสมชาย       ธนสายสัมพันธ์     
2. นางสุวิมล         บูรณสมภพ 
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3. นางละเอียด      ลาภเวที 
4. นางสาวกรปรียา คงแรง 
5. นางสาวสุวาณีย์     สุทธิวิเศษ 
6. นางอังคณา  ลีจิตรจ า 
7. นางสาวกัญญ์ภัทร์ ชัชวาลธิตวิัฒน์ 
8. นายอโรชา      สุภานิชย ์
9. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์ 
10. นางสุพิชญพัชร์ ทองขาว 
11. นางเขมจิรา  ปลงไสว 
12. นางมลิวัลย์  ยงพะวิสัย 
13. นายจิตประเสริฐ   สุทธิชีวะ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ประกอบด้วย 
1. นางสาวอังคณา ศรีประเสริฐ 
2. นางอิศรางค์  ฤทธิเดช 
3. นายสุทธิโรจน ์ ทองขาว 
4. นายเดชาธร  กองเพ่ิมพูล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
1. นายสมหวัง  อภิธรรมภูษิต 
2. นางนงลักษณ์ ต.วิเชียร 
3. นางสาวธารปาง ต.วิเชียร 
4. นายสุขวันชัย เจริญกิจ 
5. นางกรรณิการ์ มณีแสง 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
1. นางมาริสา  สิงห์พันธุ์ 
2. นางวัณย์สการณ์ ประเสริฐสุข 
3. นายสมชาย  ธนสายสัมพันธ์ 
4. นางยุพาวดี  ทองค า 
5. หัวหน้ากลุ่มสาระ  8 กลุ่มสาระ 

 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน 
    สั่ง ณ วันที่     1   มีนาคม     พ.ศ. 2562 
  
 

( นายสุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 
ผลการประเมินตนเอง 
 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน อัสสัมชัญระยอง  ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินตนเอง
โรงเรียน อัสสัมชัญระยอง   ปีการศึกษา 2561 ในการประชุมครั้งที่..1./2562 วันที่  11 เดือน  มิถุนายน  
พ.ศ. 2562  มีมติเห็นชอบอนุมัติให้น ารายงานการประเมินตนเองไปวางแผนพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป
และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

5.7 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 
ประธานมอบหมายให้ รองผู้อ านวยการโรงเรียน น าเสนอรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 

2561 และในปีการศึกษานี้น าผลในการปรับปรุงแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามท่ีเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาที่ดีขึ้น 
ดังรายละเอียดมาวางแผนการด าเนินการในปีการศึกษา 2562  ตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข 5.7 – 1 - 2562 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนโดยให้ค านึงถึงผลการจัดท ารายงานประเมินตนเองตาม

สภาพจริงไม่จ าเป็นต้องตั้งค่าเป้าหมายสูงเพราะกรณีที่คณะกรรมการจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เข้าตรวจในโรงเรียนไม่พิจารณาเรื่องงานเอกสาร จะตรวจตาม
สภาพจริงเชิงประจักษ์ ซึ่งถ้าทางโรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายในการด าเนินการต่ าแต่ผลการด าเนินงานเกินกว่าการ
ประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนมากกว่า อีกทั้งเพ่ือเป็นการก าหนดการวางเป้าหมายในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ    
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา พ.ศ.2561 
  

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อสัสัมชญัระยอง    คร้ังท่ี 1 /2562 
เม่ือวนัท่ี     11    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.   2562  ไดใ้หค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ปีการศึกษา  พ.ศ.2561      ทั้งน้ี ใหโ้รงเรียน น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินไปพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา  และเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

 
 (ลงช่ือ )................................................................ 

 ( ภราดา ดร.ประวตั ิ   สุทธินนท์ )  
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญระยอง 

 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

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

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

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

ผู้แทนผู้ปกครอง 
 

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

ผู้แทนครู 
(ลงช่ือ )................................................................ 

(  .............................................. ) 
ศึกษาธิการจงัหวดัระยอง 


