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ค ำน ำ 

 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   3  
มาตรฐาน และระดับขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และ ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา   แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                                                                             โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหำร 
 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

 

ชื่อ   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง    รหัส 21100002  ที่ตั้ง  131  ถนนสุขุมวิท หมู่ที่  2   ต าบล  เนินพระ  
อ าเภอ  เมืองระยอง       จังหวัด ระยอง        สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
โทร.038-611376,038-614706 โทรสาร.038-614706 e-mail acr@acr.ac.thwebsite  www.acr.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  วันที่  29  เมษายน   พ.ศ. 2506    เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ถึง
ระดับชั้น มัธยมศกึษาปีที่ 6    จ านวนนักเรียนทั้งหมด   3,059  คน  จ านวนบุคลากรโรงเรียน   270  คน 
 

ตอนที่ 2 กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1.) มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 1   คุณภำพของผู้เรียน                                               ยอดเยี่ยม 
               1.1   ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน                          (ระดับ 5) 
               1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร                             ยอดเยี่ยม 
                                                                                         (ระดับ 5) 
มำตรฐำนที่ 3   กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    ยอดเยี่ยม 

                                                                                                  (ระดับ 5) 
 

2.) หลักฐำนสนับสนุนผลกำรประเมินตนเองตำมระดับคุณภำพ 
     2.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( ฉบับปรับปรุง ) 
           ปีการศึกษา 2562 - 2564 
     2.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
     2.3  สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
     2.4  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
     2.5  แบบบันทึกภาคสนาม 
     2.6. ข้อมูลสารสนเทศ 

3.) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต   
                        ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กความ 
                         ยุติธรรมและสันติ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : พัฒนา 
                          ผู้เรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง   สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
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แผนปฏิบัติงำนที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
                        งานการเรียนการสอน : พัฒนาการจัดกระบวนการการสอนเพ่ือ 
                         ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเกรด 3-4  กลุ่มสาระการ 
                         เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใน 
                         ระดับมัธยมและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด 
                         ให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดมาเป็นการคิดสร้างสรรค์ผลงาน เชื่อมโยง 
                         องค์ความรู้และ ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่าน 
                         โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสูมาตรฐานสากลจัดให้ 
                         มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ 
                          ของผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงำนที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม 
                          มาตรฐานสากลงานพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู 
                          บุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                        และการวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   ส่งเสริมให้  
                         ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี   ปฏิสัมพันธ์เชิง 
                         บวกให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถ 
                         เรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข  งานวัดผลประเมิน: พัฒนาครูและผู้มี 
                         สว่นเกี่ยวข้องร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ 
                         ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ จัดการ 
                         เรียนรู ้
 

4.) นวัตกรรม/แบบอย่ำงที่ดี 
1.ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิตัล (depa Young Maker Space) 
2. Cambridge School 
3. บริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4 ประการ 
4. 7 habits เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

 
 
 



3 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

5.) ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล  
 English ( Cambridge)   

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ผ่านระดับ Starters,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ผ่าน
ระดับ Movers, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 ผ่านระดับ Flyers  

 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องผ่านระดับ KET 
 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่านระดับ PET 

 Chinese  (HSK)  
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องผ่าน YCT 1 
 จบหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่าน YCT ระดับ 2 /HSK ระดับ 1 
 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องผ่าน HSK ระดับ 2  
 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนศิลป์ -ภาษาจีน ต้องผ่าน 

HSK ระดับ 3)  
 Japanese (JLPT) 

 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น  ต้องผ่าน 
JLPT ระดับ N4)  

 ภาษาไทย (การเขียนและการคิดวิเคราะห์) 
 ทักษะความเข้า ใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการคิด 
2. ครจูัดกระบวนการเรียนรู้ ( Active   Learning, PBL,BBL, STEM  Education, Robotics ) 
3. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ 3 R 8C 
4. ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะชีวิต&อาชีพ 
5. ครูจัดการเรียนรู้ด้าน Digital Science 
6. ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านดนตรีตามมาตรฐาน Trinity 
8. ผู้เรียนได้รับส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ   
9. ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านกีฬาตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย   
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ตามแนวคิดจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต 
11. สร้างภาวะผู้น าตาม 7 Habits 

6.)  โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 นโยบำยที่ 1  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ   
     -  จัดกิจกรรมติว O-NET  ป.6 ม.3 และม.6   5 กลุ่มสาระ 
     -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบตามแนวทางของ PISA 
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6.2  นโยบำยที่ 3  กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
     -  จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้/ทักษะ 
        ภาษาอังกฤษเทียบเคียงหลักสูตร Cambridge 
6.3 นโยบำยที่ 4  กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

                        -   จัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบ BBL,PBL 
                            และการสอนแบบโครงงาน ( IS ) 

     -   จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education/Robotic ) 
                  6.4 นโยบำยที่ 9  กำรอ่ำนออกเขียนได้ 
                       -   จัดกิจกรรมคลีนิคภาษาไทย 
                        -   จัดกิจกรรมสอนเสริมส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่อน 
                 6.5. นโยบำยที่ 10  กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ 
                       -  จัดกิจกรรมฟังเทศน์ให้กับนักเรียนทุกวันศุกร์ต้นเดือน 

   -  จัดเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 
 

       6.6. นโยบำยที่ 15  กำรพัฒนำนักเรียนและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและ 
             ยุวกำชำด 

- จัดอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถน า 
ความรู้ไปจัดกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ............................................................................ผู้เขียนรายงาน     
                  (  นางนงลักษณ์    ต. วิเชียร ) 
 
ต าแหน่ง............................ ...........................................ผู้บรหิารโรงเรียน 
                   ( ดร. ประวัติ   สุทธินนท์ ) 
          วันที่..............เดือน. มิถุนายน   พ.ศ.2563 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำน 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 
1.1. 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.thได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่  29  เมษายน   พ.ศ. 2506   เปิดสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวนนักเรียนทั้งหมด   3,059  คน จ านวนบุคลากร
โรงเรียน  270   คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญำต  
         บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

        ปกติ  (สามัญศึกษา) 
        English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................... 
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1.2 จ ำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่เปิดสอน 
ตำรำงท่ี 1   จ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 แยกชำย หญิง 
 

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม (คน) หมำยเหตุ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 163 134 297 คน รักษาสภาพ 1 คน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 156 116 272 คน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 155 126 281 คน รักษาสภาพ 1 คน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 167 110 277 คน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 151 122 273 คน ลาออก 1 คน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 149 127 276 คน  

รวม 941 735 1,676 คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 158 101 259 คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 159 114 273 คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 160 115 275 คน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 154 71 225 คน รักษาสภาพ 4 คน

ลาออก 2 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 124 67 191 คน รักษาสภาพ 2 คน

ลาออก 1 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 97 76 173 คน รักษาสภาพ 1 คน 

รวม 852 546 1,396 คน  
รวมจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 1.793 1,281 3,072 คน  

 
หมำยเหตุ : จ านวน นักเรียนตามทะเบียน จ านวน 3,072 คน  นักเรียนลาออก 4   คน รักษาสภาพ  9 คน 
               ให้ยอดผู้เรียนมียอดคงเหลือ 3,059   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
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1.3  จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
  1.3.1 ตำรำงท่ี 2  สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกวุฒิกำรศึกษำและประเภท/ต ำแหน่ง 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้รับใบอนญุาต      
- ผู้จดัการ    1 1 
- ผู้อ านวยการ      
- รอง/ผู้อ านวยการ    1 1 
รวม    2 2 
2. ผู้สอนกำรศึกษำปฐมวัย      
- ครูบรรจ ุ - 36 - - 36 
- ครูต่างชาต ิ - 8 1 - 9 
3. ผู้สอนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน      
ระดับประถมศึกษำ      
- ครูบรรจ ุ  59 7  66 
- ครูต่างชาต ิ  25 1  26 
ระดับมัธยมศึกษำ      
- ครูบรรจ ุ  46 11  57 
- ครูต่างชาต ิ  14 2 1 17 
รวม  188 22 1 211 
4. ครูสนับสนุนกำรสอน      
-ครูบรรจุ  25 4  29 
5. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
-บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  2   2 
- ทดลองงาน/อัตราจ้าง 16 7   23 
6. อื่นๆ      
-เจ้ำหน้ำที่ประจ ำ  2 1  3 
รวม 16 36 5 - 59 
รวมท้ังสิ้น 16 224 27 3 270 

สรุปอัตรำส่วน 
 ระดับปฐมวัย 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    16 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  35 : 1 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู    18 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง  39 : 1 
  ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู     19 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง   39 : 1 
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  1.3.2  ตำรำงท่ี 3 สรุปจ ำนวนครูผู้สอน จ ำแนกตำมระดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับท่ีมีจ านวนช่ัวโมงสอนมากท่ีสดุ 
  กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ใน 
                                ระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผูส้อน 

ปฐมวัย(45) ประถมศึกษา(92) มัธยมศึกษา(74) 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย(45) 13 32 0 0 0 0 
ภาษาไทย(13) 0 0 4 3 6 0 
คณิตศาสตร์ (17) 0 0 7 4 6 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(17) 0 0 6 2 9 0 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม(13) 0 0 5 2 6 0 
สุขศึกษาและพลศึกษา(17) 0 0 10 0 7 0 
ศิลปะ (12) 0 0 7 0 5 0 
การงานอาชีพ(13) 0 0 6 0 7 0 
ภาษาต่างประเทศ(74) 0 0 28 8 21 7 

 
 1.3.3 สรุปจ ำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ตำรำงท่ี  4 แสดงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ชมรม) ช่วงชั้นที่ 1 
 

ล าดับที่ ชื่อชมรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนสมาชิก 

1 ดนตรีไทย ม.ยิ่งสยาม         มาอ่อน 17 คน 

2 เปียโน 
ม.เกรียงไกร       คงเมือง 

32 คน 
ม.ธีรโชต ิ          ศรีลาพล 

3 คอมพิวเตอร์  WIN WIN มิสเต็มศิริ          คูณสว่าง 28 คน 

4 EFC 
มิสถนอมนวล     วงษ์วาท 

31 คน 
มิสกนกลักษณ์    คงเมือง 

5 กลองชุด ม.อนันต์           อ่อนนา 15 คน 

6 ญี่ปุ่นหรรษา 

มิสดวงรัตน์       สุขมหา 

25 คน ม.สมยศ           สุขาล 
ม.ไพฑูรย์         บุราณเดช 
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ล าดับที่ ชื่อชมรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนสมาชิก 

7 Movies Club 

มิสพรฑิพา  สุพรรณพายัพ 

72 คน 
Ms.Belle 
Ms. Brishie  
Ms.Emma 
Mr.Mel 

8 นาฎศิลป์ไทย 
มิสกนกวรรณ   ไชยศร 

27 คน 
ม.เดชาธร        กองเพ่ิมพูน 

9 สนุกกับเกมส์ มิสสมคิด         เจริญหิรัญ 15 คน 

10 อาหารสมอง 
มิสนิภาวรรณ    สีขาว 

30 คน 
มิสศิริลักษณ์     ระบอบ 

11 กองหน้าร่าเริง 
มิสฟาติมา        ไชยเผือก 

32 คน 
มิสนุชสรา        ป้องขันธ์ 

12 ปิงปอง มิสอัมพร            เพิ่มสุข 18 คน 
ม.สุทธิโรจน ์        ทองขาว 

13 วาดการ์ตูน 
มิสสุกญัญา         ชวนฤทัย 

43 คน 
ม.ศาศวัต           แสนศิริ 

14 ฟุตบอล 
ม.นิวัต              ศักดิ์สิทธ์ิ 

40 คน ม.อนุสิทธิ ์          แม่นย า 

ม.ไทยคม           ถ้ ามณี 

15 นานาสาระ 
มิสอ าพร        เงินโต 

31 คน 
มิสนงลักษณ์  บุญกระจ่าง 

16 ภาษาจีน 

มิสวีรยา       ศรีชุมพล 

42 คน 

มิสณัฐณิชา    คชาอาจ 
Ms.Ma Ya  
Mr.Fa Min 
Mr.Zhao Fei 
Ms. Wan Yu Xiang 
Ms.Su Jiang Mei 
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ล าดับที่ ชื่อชมรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนสมาชิก 

17 แบดมินตัน 
มิสกรรณิการ์  โพธิ์วงศ์ 

31 คน 
ม.ธนกฤต     รุจิพรรณ 

18 คิด ประดิษฐ์ สร้าง 
มิสลดา        เวชารุ่งเรือง 

29 คน 
มิสสุวิมล      จิราวัฒนากุล 

19 ฟุตซอล 
ม.เอกสิทธิ์    ปักเกสา 

40 คน 
ม.คมสัน      เชื้อค าเพ็ง 

20 แชร์บอล มิสพเยาว์     โค้งนอก 14 คน 

21 Voice ม.ประสงค์   รอดคลองตัน 15  คน 

22 STEM มิสอุมาพร   รักเรียน ป.1-ป.3 
                                                                ที่มา :  ฝ่ายกจิกรรม    ข้อมูล ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2562 

 
 
ตำรำงท่ี  5 แสดงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ชมรม) ช่วงชั้นที่ 2 
 

ล ำดับที่ ชมรม ครูผู้รับผิดชอบ จ ำนวนนร. 

1 ดนตรีไทย ม.ยิ่งสยาม        มาอ่อน 17 คน 
2 เทเบิลเทนนิส มิสพเยาว์        โค้งนอก 27 คน 
3 แชร์บอล มิสกรรณิการ์   โพธิวงศ์ 30 คน 

4 Piano ม.เกรียงไกร    คงเมือง 40 คน 
5 ศิลปะ ม.มาโนช        พรหมจรรย์ 20 คน 

6 นาฎศิลป์ 
มิสกนกวรรณ  ไชยศร 

18 คน 
มิสมุฑิตา       กว้างมาก 

7 วิทย์คิดส์สนุก มิสปัทมา       อังคประสาทชัย 30 คน 

8 พลศีล 
มิสจินดาภรณ์  อุปการ 

34 คน 
มิสศรีนวล     ต. วิเชียร 

9 เกมคณิตศาสตร์ 
มิสปทิตตา     แก้วพิกุล 

25 คน 
มิสกัญญ์ภัทร์  ชัชวาลธิติวัฒน์ 
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ล าดับที่ ชื่อชมรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนสมาชิก 

10 MC 
มิสนุชสรา       ป้องขันธ์ 

40 คน มิสถนอมนวล   วงษ์วาท 

มิสฟาติมา       ไชยเผือก 

11 เปิดโลก Anime 
มิสมณฑกาญจน์  สิทธิ์ชูรักษ์ 

33 คน 
ม.ศาศวัต         แสนศิริ 

12 Relax มิสศุภนุช         วิสุทธวิรรณ 16 คน 

13 We can do 
มิสบังอร          แก้วมูล 

30 คน 
มิสสุกัญญา      ชวนฤทัย 

14 Guitar Flok ม.ประสงค์      รอดคลองตัน   
15 กลองชุด   ม.อนันต์        อ่อนนา   

16 
Fast Food Good 
Heath 

มิสพรฑิพา     สุพรรณพายัพ 
52 คน 

มิสพัชมณ     นวลนันตา 

17 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 
มิสพิชญพัชร์  ทองขาว 

15 คน 
มิสสุรีพร      ไชยโกฎ ิ

18 Movie Club 
มิสสุวิมล      จิราวัฒนากุล 

42 คน 
ครูต่างชาติ  11 คน 

19 ฟุตซอล 
ม.คมสัน     เชื้อค าเพ็ง 

18 คน 
ม.เอกสิทธิ์  ปักกาเวสา 

20 บาสเกสบอล ม.เสกสรร  บุญรอด 22 คน 

21 หมากฮอส 
ม.สมยศ     สุขาล 

23 คน ม.เดชาธร    กองเพ่ิมพูน 

มิสดวงรัตน์  สุขมหา 

22 แบตมินตัน 
มิสอัมพร     เพ่ิมสุข 

40 คน 
ม.สุทธิโรจน ์ ทองขาว 

23 ไวโอลิน 
ม.ราม        วิเศษสุวรรณ 
 

12 คน 
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ล าดับที่ ชื่อชมรม ผู้รับผิดชอบ จ านวนสมาชิก 

24 ฟุตบอล 

ม.นิวัติ         ศักดิ์สิทธิ์ 

21 คน 
ม.ประเคน    รักเรียน 

ม.ไทยคม     ถ้ ามณี 

ม.อนุสิทธิ์     แม่นย า 

25 ภาษาจีน 

มิสวีรยา       ศรีชุมพล 

37 คน 
Ms.Ma        Ya  

Mr. Yu        Fa    Min 

Mr.Zhao     Fei 
26 STEM มิสอุมาพร  รักเรียน ป.1-ป.3 

                                                                    ที่มา :  ฝา่ยกิจกรรม    ข้อมูล ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2562 
 
 
ตำรำงท่ี  6 แสดงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(ชมรม) ช่วงชั้นที่ 3 
 

ล ำดับที่ ชมรม ครูผู้รับผิดชอบ จ ำนวนนร. 
1 ถ่ายภาพ ม.พัลลภ        ค าแก้ว 25 คน 

2 เกมกระดาน 
มิสณัฐชยา     วิเศษเกื้อกูล 

35 คน 
Mr.Raymond  Agpawan 

3 ปิงปอง 
มิสปารวี       ลูกสีดา 

38 คน 
มิสอรอุมา      ฟุ้งขจร 

4 Line Ka Dot มิสปรียาภรณ์  เพียรงาม 12 คน 
5 สารคดีวิทยาศาสตร์ มิสปิยทิพย์     เชียงอุทัย 17 คน 
6 วิทย์แสนสนุก มิสละไม        แบบกัน   

7 Creative Thinking 
มิสณัฏฐา      พัวพิสิฐ 

31 คน 
มิสกรปรียา     คงแรง 

8 วอลเลย์บอล มิสไพจิตร      ชูศิร ิ 24 คน 
9 ฟุตซอล ม.ประเคน     รักเรียน 20 คน 
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ล ำดับที่ ชมรม ครูผู้รับผิดชอบ จ ำนวนนร. 
10 บาสเกตบอล ม.เสกสรร     บุญรอด 37 คน 
11 ฟุตบอล ม.ปราการ     โอนนอก   

12 Digital Art 
มิสดวงเดือน  พัฒนภูทอง 

37 คน 
Mr.Victor    Sawati 

13 
Cover Dance 1 มิสมุฑิตา     กว้างมาก 

25 คน 
 

14 Cooking Club 
มิสจิรปรียา  บ ารุงสุข 

36 คน 
Ms.Teresita Leser Galvan 

15 Study in Movie 
มิสจิรฐา        กิจเจริญ 

38 คน 
มิสกันยารัตน์  แย้มกลิ่น 

16 เรียนรู้จากหนัง 
มิสวานิสา      ตรีไธสง 

40 คน 
Ms.Yonxinag Wan 

17 English Funny Game มิววริษฐา      ฉายากุล 17 คน 

18 English  Movie Club 
Mr.Mark Patrick Mc Carthy 

  
Mr. Joep Van Horck 

19 Chair Ball 
Mr.Kim Leser Galvan 

  
Mr. Lumuno Reginald 

20 พระพุทธศาสนา ม.ไพฑูรย์      บุราณเดช   

21 
International Movies 
&Music 

มิสณัฐณิชา    คชาอาจ 
  

Ms.Rong Chen 
22 คนดีพิธีกร มิสปาณิศา    อุดมวิโรจน์สิน 20 คน 

23 Cover Dance 2 มิสดวงรัตน์    สุขมหา 25 คน 

24 
Songs and Movies in 
English มิสวาศนา     แสงกาวิน 20 คน 

25 String Band ม.ประสงค์    รอดคลองตัน   

26 ดนตรี ม.อนันต์       อ่อนนา 11 คน 
                                                                        ที่มา :  ฝ่ายกิจกรรม    ข้อมูล ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2562 
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1.3.4  ตำรำงท่ี 7 สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
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2. ข้อมูลพื้นฐำนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

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

LABOR  OMNIA  VINCIT 
 

 วิสัยทัศน์  (  Vision ) 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้น าทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต   มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( Basic  Education ) 
พันธกิจ( Mission ) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตและมีสุนทรียศาสตร์ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพมีมาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวัดผล

อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

เป้ำหมำย  ( Goals ) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม มีสุข

ภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม) 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

3. ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  (ทักษะภาษา  
การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

4.  ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits  
5.  ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
6.  มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 
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           9.  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการสอนอย่างมี 
     ประสิทธิผล 
10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
12. มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

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

 
อัตลักษณ์นักเรียน 

“   ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม  ” 
 

คุณค่ำหลัก  
1. ยึดมั่นในสัจธรรม (ตามคุณค่าพระวรสาร ) 
2. มีวิริยะ   อุตสาหะ 
3. รับผิดชอบต่อสังคม 

 
ยุทธศำสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวัดผลอย่าง 
                         รอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
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      3.  ตำรำงที่ 8  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

 

 

ยุทธศาสตร์ตาม
แผนฯของ
โรงเรียน 

 

เป้าประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน
โครงการท่ี
บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการ
ท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี

ไม่
ด  าเนินการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ความของการ
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามคา่นิยม มสีุขภาวะที่
ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมง
ฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มี
ความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม) 

51 89.50 49 1 1 94.20 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น  มีผล
การทดสอบO-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ระดับจังหวัด ระดบัประเทศ 
และต่างประเทศ 

33 81.35 28 3 2 87.09 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

 

3.ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะ
ความสามารถรอบด้าน 
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  (ทักษะ
ภาษา  การคิดวิเคราะห์ 
การคิดค านวณเทคโนโลยี 
คิดสร้างสรรรค์ สร้าง
นวัตกรรม) มีทักษะชีวติและ
การเป็นผู้ประกอบการ 
 

52 82.38 44 3 5 89.19 1 
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ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ

ของโรงเรียน 

 

เป้าประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จของ
โครงการ 

จ านวน
โครงการท่ี
บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการ
ท่ีไม่
บรรลุ

เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี

ไม่
ด  าเนินการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ความของการ
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

4.ส่งเสริมภาวะผูน้ าตาม
หลัก 7 Habits  

1 88 1 - - 93.06 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

5.ระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนมีคุณภาพ 

55 87 49 - 6 93.84 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

6.มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงอย่าง
มีคุณภาพ 

6 83 3 - 3 90 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

7.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
และบริการที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

16 85 9 1 6 86.62 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

8.โรงเรียนมีเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

12 85.45 10 1 1 92.06 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

9 .ครูและบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างรอบดา้น  
ต่อเนื่อง และมีความสามารถ
ในการสอนอย่างมี
ประสิทธผิล 

8 86.33 7 - 2 96.23 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

10.หลักสูตรที่หลายหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล   

3 85 3 - - 90 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

11.จัดการเรียนสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

12 86.88 12 - - 95.46 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

12.มีระบบการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

4 85 4 - - 88 3 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

0

50

100

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ
โรงเรยีน 57.97 51.32 49.63 66.74

จังหวัด 51.3 35.13 37.74 37.78

สังกัด 52.13 36.71 38.96 43.78

ภาค 50.55 34.02 36.56 36.64

ประเทศ 49.07 32.9 35.55 34.42

 
4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 

 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
   ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที6่จ าแนกตามรายวิชา 

ตารางที่ 9   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ  
(O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ภำษำไทย 276 276 49.07 55.08 66.15 57.97 -8.18 - ไม่มีการพัฒนา 

คณิตศำสตร ์ 276 276 32.90 55.95 59.12 51.32 -7.8 - ไม่มีการพัฒนา 

วิทยำศำสตร์ 276 276 35.55 51.45 51.62 49.63 -1.99 - ไม่มีการพัฒนา 

ภำษำอังกฤษ 276 276 34.42 66.19 68.51 66.74 -1.77 - ไม่มีการพัฒนา 
***   (4)  =   (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
         (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า   “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

ตำรำงรูปภำพที่ 1  กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ 
                       ขั้นพื้นฐำน ( O-Net )ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

                     ตารางที่ 10   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ 
(O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบ
กับร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ภำษำไทย 275 275 55.14 55.58 61.94 62.44 0.5 25 มีพัฒนาการแต่ไม่
ถึงร้อยละ 3 

คณิตศำสตร ์ 275 275 26.73 40.82 40.61 40.48 -0.13 -6.5 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยำศำสตร์ 275 275 30.07 37.67 41.59 33.25 -8.34 -417 ไม่มีพัฒนาการ 

ภำษำอังกฤษ 275 275 33.25 43.51 42.74 49.23 6.49 324.5 มีพัฒนาการ 

  
***   (4)  =   (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
        (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
 

ตำรำงรูปภำพที่ 2   กรำฟเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                       ( O-Net ) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ภำษำไทย 172 170 42.21 55.15 51.68 43.02 -8.66 -433 ไม่มีพัฒนาการ 

คณิตศำสตร ์ 172 172 25.41 31.70 35.82 30.10 -5.72 -286 ไม่มีพัฒนาการ 

วิทยำศำสตร์ 172 172 29.20 41.99 32.04 31.00 -1.04 -52 ไม่มีพัฒนาการ 

ภำษำอังกฤษ 172 172 29.20 25.51 44.83 41.06 -3.77 -188.5 ไม่มีพัฒนาการ 

สังคมศึกษำฯ 172 172 35.70 36.98 36.13 37.66 1.53 76.5 มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึงร้อย
ละ 3 

  
***   (4)  =   (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
       (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 

 
ตำรำงรูปภำพที่ 3  กรำฟเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

( O-Net )ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ตำรำงท่ี 12  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไปจ ำแนกตำมระดับชั้นและสำระกำรเรียนรู้
(รำยวิชำพื้นฐำน)ระดับช่วงชั้นที่ 1 – 2(ชั้น ป.1–ป.6) ปีกำรศึกษำ 2562 

วิชำ 
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ค่ำเฉลี่ยแต่

ละรำยวชิำ
คิดป็น 

(ร้อยละ) 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภำษำไทย 97.98 93.00 92.78 88.86 92.52 91.86 91.17 
คณิตศำสตร ์ 97.90 96.94 88.76 87.18 83.05 87.73 90.26 
วิทยำศำสตร์ 98.01 93.09 90.21 91.67 89.44 91.64 92.34 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 98.52 95.16 85.04 82.53 83.28 84.41 88.16 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 100.00 100.00 99.55 98.46 98.67 99.85 99.42 
ศิลปะ 100.00 100.00 96.67 94.17 96.00 100.00 97.81 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.00 97.91 
ภำษำต่ำงประเทศ 98.43 97.54 91.77 98.41 95.42 94.25 95.97 

ค่ำเฉลี่ยทุกรำยวิชำคิดเป็น  
(ร้อยละ) 98.62 96.31 90.92 91.63 90.71 92.64 93.47 

  
จากตารางที่ 12  แสดงค่าร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3-4 จ าแนกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชาพ้ืนฐาน) ระดับช่วงชั้นที่ 1–2 (ชั้นป.1–ป.6)ปีการศึกษา 2562 พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ซึ่งเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวม
ทุกวิชาสูงสุด คือระดับชั้น ป.1   มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวมสูงที่สุด คือ ร้อยละ  98.62   รองลงมา คือ
ชั้น ป.2 ร้อยละ 96.31ส่วนระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุด คือ ป.5   ร้อยละ 90.71  ซึ่งแสดงออกมาเป็น
กราฟแสดงค่าร้อยละของ ระดับชั้นที่ได้คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด ดังนี้ 
 

ตำรำงรูปภำพที่ 4   กรำฟแสดงค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3-4 จ ำแนกตำมระดับชั้น 
                        ระดับช่วงช้ันที่ 1  – 2 (ชั้น ป.1 – ป.6) ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  งานวัดและประเมินผล ข้อมูล ณ วันท่ี  31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2563 

ที่มา :  งานวัดและประเมินผล ข้อมูล ณ วันที ่ 31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด คือ  99.42 
รองลงมา คือ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ   97.91    และรายวิชา สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม   มีค่าร้อยละต่ าที่สุดคือ   88.16  ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟค่าเฉลี่ยร้อยละทุกรายวิชา ดังนี้ 
ตำรำงรูปภำพที่ 5   กรำฟแสดงค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3-4 จ ำแนกตำม สำระกำรเรียนรู้    
                        (รำยวิชำพื้นฐำน) ระดับช่วงชั้นที่ 1  – 2 (ชั้น ป.1 – ป.6) ปีกำรศึกษำ 2562 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตำรำงท่ี 13    แสดงค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3 – 4 จ ำแนกตำมระดับชั้นและสำระ          
                กำรเรียนรู้  (รำยวิชำพื้นฐำน) ช่วงชั้นที่ 3และ4 ชั้น (ม.1 – ม.6) ปีกำรศึกษำ 2562 

วิชำ 

ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4 ค่ำเฉลี่ย
แต่ละ

รำยวิชำ
คิดป็น 

(ร้อยละ) 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 66.81 82.46 76.21 66.37 66.84 51.77 65.24 
คณิตศาสตร ์ 65.14 63.51 68.88 59.45 70.79 58.39 63.61 
วิทยาศาสตร ์ 76.41 72.89 70.29 68.45 72.67 73.34 71.60 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 58.91 60.94 75.49 82.92 90.19 77.65 79.51 
สุขศึกษาและพลศึกษา 88.18 94.34 98.12 90.82 87.85 85.23 89.80 
ศิลปะ 86.25 90.90 92.42 71.76 87.76 86.89 83.51 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 96.87 98.48 83.22 93.87 96.26 82.67 90.41 
ภาษาต่างประเทศ 77.20 76.73 77.56 58.40 65.80 55.45 64.91 

ค่ำเฉลี่ยทุกรำยวิชำคิดเป็น  
(ร้อยละ) 76.97 80.03 80.27 74.01 79.77 71.42 76.07 

ที่มา :  งานวัดและประเมินผล ข้อมูล ณ วันที ่ 31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

จากตารางที่ 13  แสดงค่าร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3–4 จ าแนกตามระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ 
(รายวิชาพ้ืนฐาน) ช่วงชั้นที่ 4 ชั้น (ม.1–ม.6)      ปีการศึกษา 2562     พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ซึ่งเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวม
ทุกวิชาสูงสุด คือระดับชั้น ม.3   มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวมสูงที่สุด คือ ร้อยละ  80.27  รองลงมา คือ
ชั้น ม.2 ร้อยละ 80.03   ส่วนระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ าที่สุด คือ ม.6   ร้อยละ   71.42  ซึ่งแสดง
ออกมาเป็นกราฟค่าร้อยละของ ระดับชั้นที่ไดค้ะแนนรวมทุกวิชาสูงสุด ดังนี้ 
 
ตำรำงรูปภำพที่ 6   แสดงค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้เกรด 3 – 4 จ ำแนกตำมระดับชั้น  
                        ช่วงชั้นที่ 3และ4 ชั้น (ม.1 – ม.6) ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด คือ 90.41  

รองลงมา คือ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.80   และรายวิชา คณิตศาสตร์  มีค่าร้อยละ
ต่ าที่สุดคือ 63.61   ซึ่งแสดงออกมาเป็นกราฟค่าเฉลี่ยร้อยละทุกรายวิชา ดังนี้ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ที่มา งานวดัผลประเมิน   ขอ้มลู ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2563 

ตำรำงรูปภำพที่ 7   แสดงค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้เกรด3–4จ ำแนกตำม สำระกำรเรียนรู้                
(รำยวิชำพื้นฐำน) ช่วงชั้นที่ 3และ4 ชั้น (ม.1 – ม.6) ปีกำรศึกษำ 2562 

 

 
 
ตำรำงท่ี  14   ผลกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระฯ ที่มีเกรด 3-4 

 
 
 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ประถม มัธยม ประถม มัธยม 

กลุ่มสาระภาษาไทย 92.79 58.10 91.17 65.24 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 90.69 65.96 90.26 63.61 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 91.36 68.53 92.43 71.60 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 90.16 78.24 88.16 79.51 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 97.35 95.77 99.42 89.80 

กลุ่มสาระคิลปะ 97.89 91.39 97.81 83.51 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 95.56 91.42 97.91 90.41 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 94.65 66.78 95.98 94.91 

ค่าเฉลี่ย 93.81 77.02 94.14 76.07 

ค่าเฉลี่ยรวม 85.71 85.11 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ที่มา งานวดัผลประเมิน   ขอ้มลู ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2563 

ที่มา งานวดัผลประเมิน   ขอ้มลู ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2563 

ตำรำงท่ี 15  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียน 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน 

ผลการประเมินการอ่าน 
ผ่าน 

ไม่ผา่น 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ประถมศึกษาปีที ่1 296 291 98.31 5 1.69 0 0.00 0 0.00 
2 ประถมศึกษาปีที ่2 272 272 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3 ประถมศึกษาปีที ่3 280 280 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
4 ประถมศึกษาปีที ่4 277 277 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 ประถมศึกษาปีที ่5 272 272 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 ประถมศึกษาปีที ่6 276 276 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1 259 259 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2 273 273 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 มัธยมศึกษาปีที่ 3 275 275 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4 216 192 88.89 24 11.11 0 0.00 0 0.00 
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5 189 189 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 มัธยมศึกษาปีที่ 6 173 160 92.49 13 7.51 0 0.00 0 0.00 

รวม 3058 3016 98.63 42 1.37 0 0.00 0 0.00 
เฉลี่ยรวมร้อยละ  100     

 

ตำรำงที่ 16  ผลกำรประเมินกำรคิดวิเครำะห์ 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน 

ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ 
ผ่าน 

ไม่ผา่น 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 ประถมศึกษาปีที ่1 296 221 74.66 75 25.34 0 0.00 0 0.00 
2 ประถมศึกษาปีที ่2 272 242 88.97 30 11.03 0 0.00 0 0.00 
3 ประถมศึกษาปีที ่3 280 212 75.71 68 24.29 0 0.00 0 0.00 
4 ประถมศึกษาปีที ่4 277 277 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 ประถมศึกษาปีที ่5 272 266 97.79 6 2.21 0 0.00 0 0.00 
6 ประถมศึกษาปีที ่6 276 244 88.41 32 11.59 0 0.00 0 0.00 
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1 259 150 57.92 109 42.08 0 0.00 0 0.00 
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2 273 224 82.05 49 17.95 0 0.00 0 0.00 
9 มัธยมศึกษาปีที่ 3 275 153 55.64 122 44.36 0 0.00 0 0.00 
10 มัธยมศึกษาปีที่ 4 216 87 40.28 129 59.72 0 0.00 0 0.00 
11 มัธยมศึกษาปีที่ 5 189 112 59.26 77 40.74 0 0.00 0 0.00 
12 มัธยมศึกษาปีที่ 6 173 173 153 88.44 20 0 0.00 0 0.00 

รวม 3058 2341 76.55 717 23.45 0 0.00 0 0.00 
เฉลี่ยรวมร้อยละ  100     
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ตำรำงท่ี 17  ผลกำรประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 –  
                ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6     ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2562 

 
ล าดับ 

 
ระดับชั้น 

ผลการประเมิน นักเรียนที่
มีผลการ
ประเมิน 

นักเรียนที่
ไม่ได้รับ
การ
ประเมิน 

หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 

1 ประถมศึกษำปีท่ี  1 97.48 2.52   - 296 - รักษาสภาพ 1 คน 

2 ประถมศึกษำปีท่ี  2 99.55 0.45   - 272 -  

3 ประถมศึกษำปีท่ี  3  98.61 1.39   - 280 - รักษาสภาพ 1 คน 

4 ประถมศึกษำปีท่ี  4 99.15 0.85   - 277 -  

5 ประถมศึกษำปีท่ี  5 99.79 0.21   - 272 - ลาออก 1 คน 

6 ประถมศึกษำปีท่ี  6 100 0   - 276 -  
7 มัธยมศึกษำปีท่ี  1 99.14 0.86   - 259 -  
8 มัธยมศึกษำปีท่ี  2 99.55 0.45   - 273 -  
9 มัธยมศึกษำปีท่ี  3 99.51 0.48   - 275 -  
10 มัธยมศึกษำปีท่ี  4 97.92 2.08   - 219 - รักษาสภาพ 4 

คนลาออก 2 คน 

11 มัธยมศึกษำปีท่ี  5 99.05 0.95   - 188 - รักษาสภาพ 2 
คนลาออก 1 คน 

12 มัธยมศึกษำปีท่ี  6 99.61 0.39   - 172 - รักษาสภาพ 
1 คน 

  ค่ำเฉลี่ยรวม 99.11 0.88   3,059   
ที่มา :  งานปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 24  มีนาคม 2563 

 
หมำยเหตุ :  จ ำนวน นักเรียนตามทะเบียน จ านวน 3,072 คน  นักเรียนลาออก 4   คน รักษาสภาพ  9 คน ให้ยอด
ผู้เรียนมียอดคงเหลือ 3,059  คนจากตารางที่ 7   พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์  มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ  99.11 ระดับคุณภาพดี คิดเป็น
ร้อยละ .88 ของนักเรียนท้ังหมด    
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ตำรำงท่ี 18  นักเรียนมีสุขภำพตำมเกณฑ์ 
 

 
ระดับชั้น 

น้ ำหนักตำมเกณฑ์อำย ุ ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำย ุ น้ ำหนักตำมเกณฑส์่วนสูง หมำย
เหตุ ตำม

เกณฑ ์
ร้อยละ ไม่ตำม

เกณฑ ์
ร้อยละ ตำม

เกณฑ ์
ร้อยละ ไม่

ตำม
เกณฑ ์

ร้อยละ ตำม
เกณฑ ์

ร้อยละ ไม่
ตำม

เกณฑ ์

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี1 232 78.11 65 21.89 247 83.16 50 16.84 234 78.79 63 21.21  

ประถมศึกษาปีท่ี2 201 73.90 71 26.10 223 81.99 49 18.01 200 73.53 72 26.47  

ประถมศึกษาปีท่ี3 196 69.75 85 30.25 226 80.43 55 19.57 186 66.19 95 33.81  

ประถมศึกษาปีท่ี4 183 66.06 94 33.94 221 79.78 56 20.22 181 65.34 96 34.66  

ประถมศึกษาปีท่ี5 180 66.18 92 33.82 218 80.15 54 19.85 177 65.07 95 34.93  

ประถมศึกษาปีท่ี6 186 67.39 90 32.61 216 78.26 60 21.74 183 66.30 93 33.70  

มัธยมศึกษาปีท่ี1 156 60.23 103 39.77 194 74.90 65 25.10 156 60.23 103 39.77  

มัธยมศึกษาปีท่ี2 167 60.95 107 39.05 197 71.90 77 28.10 170 62.04 104 37.96  

มัธยมศึกษาปีท่ี3 158 57.45 117 42.55 209 76.00 66 24.00 163 59.27 112 40.73  

มัธยมศึกษาปีท่ี4 136 60.71 88 39.29 180 80.36 44 19.64 134 59.82 90 40.18  

มัธยมศึกษาปีท่ี5 107 56.32 83 43.68 146 76.84 44 23.16 106 55.79 84 44.21  

มัธยมศึกษาปีท่ี6 87 62.59 52 37.41 98 70.50 41 29.50 83 59.71 56 40.29  

ค่ำเฉลี่ย 1989 64.97 1047 35.03 2375 77.86 661 22.14 1973 64.34 1063 35.66  

ที่มา :  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 24  มีนาคม 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ตำรำงรูปภำพที่ 8  กรำฟแสดง กำรชั่งน้ ำหนัก 
วัดส่วนสูงนักเรียนระดับช้ัน ป.1 – ม.6 
 

ตำรำงท่ี 19 สรุปกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนระดับ 
               ชั้น ป.1 – ม.6 
 

เกณฑ์ภำวะกำร
เจริญเติบโต 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
จ ำนวน 

นร. 
ร้อยละ จ ำนวน 

นร. 
ร้อยละ 

อ้วน 339 11.00 345 11.36 
เริ่มอ้วน 285 9.25 284 9.35 
ท้วม 211 6.85 191 6.29 
สมส่วน 1,990 64.57 1,975 65.05 
ค่อนข้างผอม 146 4.74 141 4.64 
ผอม 111 3.60 100 3.29 
รวม 3,082 100 3,036 100 

 
ตำรำงท่ี 20 สรุปสมรรถภำพ  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 
 

ระดับสมรรถภำพ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ร้อยละ จ ำนวน 
นักเรียน 

ร้อยละ 

ต่ ามาก 20 0.65 15 0.49 
ต่ า 407 13.21 352 11.59 
ปานกลาง 1,163 37.74 1,091 35.94 
ดี 1,168 37.90 1,227 40.42 
ดีมาก 324 10.51 351 11.56 
รวม 3,082 100 3,036 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงรูปภำพที่ 9  กรำฟแสดง    
สมรรถภำพ  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ตำรำงท่ี 21  ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)    
                เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

สมรรถนะ 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน ที่
เข้ำสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่ำง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนำกำร
เทียบกบัร้อย

ละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

270 270 46.46 63.87 62.90 52.24 -10.66 -- ไม่มีการ
พัฒนา 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

270 270 44.94 47.95 57.02 58.30 1.28 64 มีการพัฒนา
แต่ไม่ถึงร้อย

ละ 3 
ด้านเหตผุล 
(reasoning) 

   54.88 55.57 -    

  
***   (4)  =   (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
         (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

ตำรำงท่ี 22  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
          เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 

ควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรอ่ำน 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน
นักเรียน  

ที่เข้ำสอบ 

คะแนนเฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ      
ด้ำนกำรอ่ำน *** 

ผลต่ำง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนำกำ
รเทียบกบั
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 286 286 72.81 80.80 77.68 76.65 -1.03 - ไม่มี
พัฒนาการ 

อ่านออกเสียง 286 286 68.50 89.25 77.22 76.18 -1.04 - ไม่มี
พัฒนาการ 

  
***   (4)  =   (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
       (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
        มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
 

ตำรำงที่ 23 จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรสอบกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ CEFR  
                  หรือเทียบเท่ำระดับประถมศึกษำปีที่ 1 - มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้น
นักเรียน 

จ ำนวน
นักเรียน 

(เข้ำ
สอบ) 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรสอบกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ CEFR หรือเทียบเท่ำ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมำย
เหตุขั้น
ต่ ำของ
แต่ละ

ประเภท 

Pre 
A1 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.1 237 196 41 - -    100 Pre A1 
ป.2 247 163 84 - -    100 Pre A1 
ป.3 257 - 242 13 -    100 A1 
ป.4 247 - 204 43 -    100 A1 
ป.5 249 - - 224 25    100 A2 
ป.6 252  - - 221 31    100 A2 
รวม 1,489 359 571 501 56    100.00  
ม.1 235 - 235 - - -   100 A1 
ม.2 244 - - 202 42 -   100 A2 
ม.3 252 - - 176 76 -   100 A2 
ม.4 202 - - 167 35 -   100 A2 
ม.5 188 - - 49 122 17   73.94 B1 
ม.6 172 - - - 144 28   100 B1 
รวม 1,293 - 235 594 419 45 - - 95.66  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

 
5. นวัตกรรม/แบบอย่ำงท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
เพ่ือการพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้
ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ 
(C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐาน
ของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1.ห้องเรียนรู้นวตักรรมสร้างสรรคน์ักประดิษฐ์ดจิิตลั 
(depa Young Maker Space) 

มาตรฐานที่ 1 
ระดับประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา 

2. Cambridge School 
มาตรฐานที่ 1 ระดับประถมศึกษา-

มัธยมศึกษา 
3. บริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    4 ประการ 

มาตรฐานที่ 2   

4. 7 habits เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 3 ระดับประถมศึกษา-

มัธยมศึกษา 
 

6.  รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับ  
 

6.1  ปีกำรศึกษำปัจจุบัน 

ตำรำงที ่ 24   รำงวลัทีโ่รงเรียนได้รับ 

สถำนศึกษำ ระดับรำงวลั/ช่ือรำงวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงำนทีม่อบรำงวลั 
โรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีมี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล  “ระดบัดีมาก” 

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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  ตำรำงท่ี 25  ผลงำนของครูที่ได้รับ 
 

 ช่ือ – สกุล ระดับรำงวลั/ช่ือรำงวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงำนทีม่อบรำงวลั 
1. มิสพัชมณ     นวลนันตา รางวลัติวสอบ O-net ป.6 

ภาษาองักฤษ 
สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ 

2. 
 

ม.คมสัน    เชื้อค าเพ็ง 
ม.นฤชล    อรชร 
ม.ปราการ    โอนนอก 

รองชนะเลิศ ฟุตบอลเยาวชน 
อายุไม่เกิน 18 ปีจังหวัดระยอง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง 

3. มิสกิตติ์รวี     สอดสี เหรียญทอง  การแข่งขันเล่า
นิทานประกอบสื่อระดับอนุบาล 

คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

4. 
5. 

ม.ชัยวัฒน์    ปักเกโส 
ม.นฤชล      อรชร 

ชนะเลิศ กีฬาอนุบาล Passione 
Junior Games ตอนสู้เพ่ือแม่ 

ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติ
เนชั่นระยอง 

6. 
7. 

มิสธนพรรณ   ประสุวรรณ์ 
น.ส.พจนีย์    วงศ์สุรินทร์ 

ชนะเลิศ กีฬาอนุบาล Passione 
Junior Games ตอนสู้เพ่ือแม่ 

ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติ
เนชั่นระยอง 

8. ม.เกรียงไกร    ภู่ระหงษ์ ชนะเลิศ กีฬาอนุบาล Passione 
Junior Games ตอนสู้เพ่ือแม่ 

ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติ
เนชั่นระยอง 

9. มิสพิชชา     สกนธวัฒน์ เหรียญเงิน,เหรียญทองแดง,
รางวัลชมเชย Asia Science 
Mathematics Olympiad 

(ASMO 2019) 

Asia Science Mathematics 
Olympiad (ASMO 2019) 

  เหรีญทอง  Southeast  Asian  
Mathematical Olympiad 
 ( Paper B) 2019 

Southeast  Asian  
Mathematical Olympiad  
( Paper B) 2019 
 

  เหรียญเงิน  Australian  
Mathematics  Competition 
2019 
 

Australian  Mathematics  
Competition 2019 

  เข้ารอบสสวท. รอบท่ี 1 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจ าปี 2562 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ช่ือ – สกุล ระดับรำงวลั/ช่ือรำงวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงำนทีม่อบรำงวลั 
  เข้ารอบ สพฐ.ระด้บประเทศ 

การแข่งขันวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2563 รอบแรกโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนสู่สากล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระยองเขต1 

10. 
11. 
12. 

มิสปัทมา    อังคประสาท
ชัย 
มิสกรรณิการ์   กิจเกตุก้อง 
ม.ธนกฤต       รุจิพรรณ 

เหรีญทอง เหรียญเงินและ
เหรียญทองแดง การทดสอบการ
แข่งขันทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ระยองเขต1 

13. 
14. 

มิสอาภาภรณ์   วิรุตม์พงศ์
สกุล 
มิสเสาวลักษณ์   อินทศิริ 

ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก อ.2-
อ.3 เรื่อง มหัศจรรย์...น้ าแข็ง
หรรษา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

  เหรียญทอง การแข่งขันเล่า
นิทานประกอบสื่อ ระดับอนุบาล 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

15. 
16. 
17. 
18. 

มิสปัทมา อังคประสาทชัย 
มิสกรรณิการ์   กิจเกตุก้อง 
ม.ธนกฤต       รุจิพรรณ 
มิสลดา    วนิชเวชารุ่งเรือง 

เหรียญเงิน และชมเชย Asia 
Science Mathematics 
Olympiad (ASMO 2019) 

 Asia Science Mathematics 
Olympiad (ASMO 2019 

19. มิสเรณู   อภินันธวัชพงศ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2563  

ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ระยองเขต1 

20. มิสเสาวลักษณ์   ฉัตรเงิน เหรียญเงินและเหรียญทองแดง
การแข่งขนัทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ระยองเขต1 

21. มิสกรรณิกา   คอนหน่าย เหรียญเงิน การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ Speech หลักสูตร
สามัญ ระดับอนุบาล 

สมาคมคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

22. มิสนัฐกานต์ พิทักษ์เสาวภาพ รางวัลชมเชย Asia Science 
Mathematics Olympiad 

(ASMO 2019) 

Asia Science Mathematics 
Olympiad (ASMO 2019) 

  เหรียญเงิน,เหรียญทองแดง การ
แข่งขนัทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2563  

ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ระยองเขต1 
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 ช่ือ – สกุล ระดับรำงวลั/ช่ือรำงวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงำนทีม่อบรำงวลั 
23. มิสนงนุช    วรเวช ชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษประจ าปี 
2019 

Asia Science Mathematics 
Olympiad (ASMO 2019) 

  เหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิด
เร็วชิงแชมป์ภาคตะวันออกครั้งที่1 

สวนนงนุช  พัทยา 

24. มิสปิยทิพย์   เชียวอุทัย ชมเชย  ละครวิทยาศาสตร์ งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ภาคตะวันออก 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

  เหรียญเงิน Science Show 
งานศิลปหัตถกรรมภาค
ตะวันออก 

ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ชนะเลิศ Science Show 
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

25. มิสกัญญ์ภัทร์   ชัชวาล
ธิติวัฒน์  

ชมเชย โครงการแข่งขัน ASMO 
THAI 2019  

ASMO THAI  Science @ 
Mathematics  Competition   

  เหรีญทอง เหรียญเงินและ
เหรียญทองแดงการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ระยองเขต1 

26. 
27. 

ม.มาโนช   พรหมจรรย์ 
มิสดวงเดือน  พัฒนภูทอง 

ชมเชย สัตหีบทะเลสีฟ้า ท้องฟ้า
สีคราม ครั้งที่ 2 

ชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ 

  ชนะเลิศ สร้างสายสัมพันธ์
ครอบครัวให้มีสุขปี 3 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

28. ม.อุดมโชค   คงเติมสิน ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้า
ชิงแช้มป์ว่ายน้ าระดับประเทศ
เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทยใน
รายการSwimming 
Championship 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

29. มิสพัฒนี   สกุลช่างเสนาะ ชมเชย การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและ
บริษัทดาวเคมีคอล 

30. ม.อนันต์   อ่อนนา ตัวแทนจังหวัด งานประกวด
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ช่ือ – สกุล ระดับรำงวลั/ช่ือรำงวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงำนทีม่อบรำงวลั 
กิจกรรมการประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม  

31. ม.วิลาศ   ศิริพันธ์ เป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้า
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 
24  

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

32. ม.ราม   วิเศษสุวรรณ รางวัลที่ 2  รายการ  Pattaya  
guitar  festival  

Thailand Guitar  Soceity 

33. มิสวัณย์สการณ์   ประเสริฐสุข เหรียญเงิน เหรียญทองแดง  
โครงการแข่งขัน ASMO THAI 
2019  

ASMO THAI  Science @ 
Mathematics  Competition   

34. ม.เกรียงไกร    คงเมือง ชนะเลิศ    งานวิชาการสัมพันธ์
ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา
อุทธยานการศึกษา 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราขา 

  ชนะเลิศ ACT Music Festival 
2019   

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

  เหรียญทองแดง การประกวดสื่อ
และนวตกรรมทางการศีกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2562 

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

35. มิสอังคณา ลีจิตรจ า เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ (จ.ภ.) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
36. มิสเขมจิรา  ปลงสไว เหรียญทองแดง รางวัลสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษา 
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

37. ม.เกรียงไกร  คงเมือง เหรียญทองแดง รางวัลสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

38. ม.เกรียงไกร  คงเมือง ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

39. มิสสุธี  จันทร์พราหมณ์ ครูเอกชนดีเด่นเหรียญทอง  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
40. มิสรุ่งฤดี  สุเทพ ครูเอกชนดีเด่นเหรียญทอง สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
41. ม.เอกสิทธิ  ปักกาเวสา ครูเอกชนดีเด่นเหรียญทอง  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
42. มิสณัฐชยา  วิเศษเกื้อกูล ครูเอกชนดีเด่นเหรียญเงิน สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
43. มิสณัฐกานต ์พิทักษ์เสาวภาพ ครูเอกชนดีเด่นเหรียญเงิน  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
44 มิสมณฑกาญจน ์ สิทธิชูรักษ ์ ครูเอกชนดีเด่นเหรียญเงิน  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
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 ช่ือ – สกุล ระดับรำงวลั/ช่ือรำงวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงำนทีม่อบรำงวลั 
45 มิสสุวาณีย์  สุทธิวิเศษ ครูเอกชนดีเด่นเหรียญทอง  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง 
46 มิสสุวาณีย์  สุทธิวิเศษ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
47 ม.ประสงค์  รอดคลองตัน ครูเอกชนดีเด่นเหรียญทอง  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

ระยอง 
48 มิสจิรฐา  กิจเจริญ ครูเอกชนดีเด่นเหรียญเงิน  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

ระยอง 
49 มิสพรเพ็ญ  กะประโคน ครูเอกชนดีเด่นเหรียญเงิน  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด

ระยอง 
50 มิสละเอียด  ลาภเวที ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
51 มิสสุวิมล  บูรณสมภพ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
52 มิสณินฑิตา  บริบูรณ์ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
53 มิสมลิวัลย์  ยงพะวิสัย ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
54 มิสชุติกาญจน์  หว้าปราง ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
55 มิสพิชญพัชร์  ทองขาว ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
56 มิสพัชมณ  นวลนันตา ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
57 มิสวีรยา  ศรีชุมพล ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
58 มิสชลธิชา  บุญเลี้ยง ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
59 มิสกัญญ์ภัทร ์ ชัชวาลธิติวัฒน์ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
60 ม.สมชาย  ธนสายสัมพันธ์ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
61 ม.สุทธิโรจน ์ ทองขาว ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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 ช่ือ – สกุล ระดับรำงวลั/ช่ือรำงวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงำนทีม่อบรำงวลั 
62 ม.จ ารูญ  บรรเทิงสุข ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
63 ม.นิวัติ  ศักดิ์สิทธิ์ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
64 มิสปัทมา  อังคประสาทชัย ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
65 มิสศันสนียา  ข ากลัด  ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
66 มิสละไม  แบบกัน ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
67 มิสอิศรางค์  ฤทธิเดช ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
68 มิสเกศราภรณ ์ ประกอบผล ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
69 ม.บรรณบวร  สตาภิรมย์ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
70 ม.มาโนช  พรหมจรรย์ ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
71 ม.ยิ่งสยาม  มาอ่อน ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
72 มิสมาลีรัตน์  ชูวังวัด ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
73 มิสวิไลวรรณ  ศิลาชัย ครูเอกชนดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
74 ดร.ประวัติ  สุทธินนท์ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
75 มิสมาริสา  สิงหพันธุ์ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
76 มิสภัณฑ์พิศ  มหาสัทธา บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
77 มิสประภาพันธุ์  ไชยศรี บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สมาคมคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
งำนสำรสนเทศ  ณ วันท่ี  31 มีนำคม 2563 
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ตำรำงท่ี 26  ผลงำนด้ำนวิชำกำรของนักเรียนที่ได้รับ 
 

ช่ือ – สกุล รำยกำรแข่งขัน ระดับรำงวลั หน่วยงำนทีม่อบ
รำงวลั 

1.ด.ช.นฤพนธ์   สุนทรประเสริฐ   
      ชั้น  ม  3/2 
2.ด.ช.ธนวันต์ มานะมงคล        
      ชั้น  ม 3/4 

หุ่นยนต์เจ้าความเร็ว 
 

เข้ารอบชิง   8  ทีม
สุดท้าย
ระดับประเทศได้
ล าดับที่ 6 จาก  175 
ทีมท่ัวประเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีประ
ทุม  บางเขน  
กรุงเทพมหานคร 

1. ด.ช.นฤพนธ์    สุนทรประเสริฐ   
       ชั้น ม 3/2 
2.ด.ช. อภิวัฒน ์     ศรีวิไลฤทธิ์  
        ชั้น ม 2/6 
3.ด.ญ. ปาริศา พิทยาวิริยะพันธ์ 
       ชั้น ม 1/4 

งานวิชาการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา  

( Make  X  Robot 
Thailand ) 

รางวัลชนะเลิศ จาก
ทีมเข้าแข่งขัน 44  
ทีม 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา  จังหวัด
ชลบุร ี

1.ด.ช.วรภัทธ์   ชัยโรจนว์งศ์      
       ชั้น ม 2/1 
2. ด.ช.ณฐกร    ขาวใหญ่         
      ชั้น ม.2/1 
3. ด.ช.เจนวิทย์  เสริมสันติวาณิช  
      ชั้น ม. 2/4 
4. ด.ช.ธนวันต์   มานะมงคล        
     ชั้น ม. 3/2 

งานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69  
ระดับสหวิทยาเขต
ระยอง 1 
ประจ าปีการศึกษา  
2562 
 

รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 เหรียญเงิน 
การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง  ม ต้น 
และ ม. ปลาย 
รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองและรอง
ชนะเสิศอันดบัที1่ 
เหรียญเงิน  
การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ม. ตน้  และ  
ม. ปลาย 
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 เหรียญเงิน 

โรงเรียนมาบตาพุต
พันพิทยาคาร 
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ช่ือ – สกุล รำยกำรแข่งขัน ระดับรำงวลั หน่วยงำนทีม่อบ
รำงวลั 

การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ม. 
ปลาย 

1. ด.ช.นฤพนธ์ สุนทรประเสริฐม. 3/2 
2.ด.ช.อภิวัฒน์   ศรีวิไลฤทธิ์   ม. 2/6 
3.ด.ช.วรัญญู   สุวรรณโชติ ม. 2/1 
4.ด.ช.ธนวฒัน์ ประเสริฐรัตน์ ม. 2/4 

การแข่งขัน Make  X  
Thailand Robotics 
Competition 2019  
ระดับภูมิภาค 

เข้ารอบ 14 ทีม ล าดบั
ที่ 6  
ได้เป็นตัวแทนเข้าไป
แข่งในรอบชิงแชมป์
ประเทศไทย 

ห้าง  Central 
Bangna    บางนา  
กรุงเทพทหานคร 

 

1. ด.ช.นฤพนธ์ สุนทรประเสริฐ ม.3/2 
2. ด.ช. อภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์ ม.2/6 
3. ด.ช.วรัญญู  สุวรรณโชติ   ม. 2/1 
4. ด.ช. ธนวฒัน์ ประเสริฐรัตนม์. 2/4 

การแข่งขัน Make  X  
Thailand Robotics 
Competition 2019   

รอบชิงแชมปป์ระเทศ
ไทย 

ได้ล าดับที่  20 และ 
25 ของระดับประเทศ 
จากทีมที่เป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศทัง้หมด 
36 ทีม 

ห้าง  Central 
Bangna    บางนา  
กรุงเทพทหานคร 

1.นายกฤษณ์ ตั้งทรงเจริญ ม. 6/1  
        (Smart Science )  

ในการเข้าร่วมการ
แข่งขัน "ฟิสิกส์โอลิมปิก 
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 
(The Eighteeth 
Thailand Physics 
Olympiad)" 

ได้รับรางวลัเหรียญ
ทองแดง 

The Eighteeth 
Thailand Physics 
Olympiad)" 

1. ด.ช.สุรวิช เจริญชยัเดช ป.6/7  
2. ด.ญ.ปุณยภา เต็งสกุล ป.5/7  
3. ด.ญ.ภัทรียา ลิมสัมพันธ์เจริญ ป.5/7  
4. ด.ช. จรณิน ศิริสบื ป.6/7  
5. ด.ญ. ณัชชา หล่อยดา ป.4/7  
6. ด.ช.แทตย์สึ รัตนประภา ป.4/7 
7. ด.ช.ภีมร์ รัตนประภา ป.4/7 
8. ด.ญ.วรัชยา ศรีบุรนิทร์ ป.6/7  
9. ด.ญ.รัลพัชร ทรัพย์พนาชัย ป.4/7  
 

การแข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2563 
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 
วิทยาศาสตร์ประถม 
 

1.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง (Gold Medal) 
2.ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน (Silver Medal) 
3.ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน (Silver Medal) 
4.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 
5.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 
6.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ – สกุล รำยกำรแข่งขัน ระดับรำงวลั หน่วยงำนทีม่อบ
รำงวลั 

7.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 
8.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 
9.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 

1. ด.ญ.สรัล อุทธังกาศ ม.1/7  

2. ด.ช.นิรันดรช์ัย ศรีสง่า ม.2/7  

3. ด.ช.ปิติพัฒน์ สุขเกษม ม.3/7  

4. ด.ช.เปรมอนันต์ วิจารณาญาณ ม.3/7 

5. ด.ญ.พาฝัน พุ่มนวล ม.2/7  
6. ด.ช.สุรเดช ล่องดุริยางค์ ม.2/7  
7. ด.ช.ณัฐนันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ม.3/7) 
8. ด.ช.สัณหณสัณห์ มีทรัพย์ ม.2/7  
9. ด.ญ.สิริรัตน์ เก่งรุ่งเรืองชัย ม.2/7 
10. ด.ช.แอนโทนี่ แบร์ทิน ม.2/7  
 

การแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2563 
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 
คณิตศาสตร์มัธยม 

1.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง (Gold Medal) 
2.ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน (Silver Medal) 
3.ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน (Silver Medal) 
4.ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน (Silver Medal) 
5.ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน (Silver Medal) 
6.ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน (Silver Medal) 
7.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze 
8.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 
9.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 
10.ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง 
(Bronze) 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 
 

Science 
1.ด.ญ.ณัชชา หล่อยดา ป.4/7  
Mathematics 
1. ด.ญ.ศศิกานต์ จันภิรมย์ ป.2/7  
2. ด.ช.ธมกร หล่อยดา ป.6/7  

Asia Science 
Mathematics 
Olympiad (ASMO 
2019) 
 

Science 
1.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 
Mathematics 
1.ได้รับรางวัลเหรียญ
เงิน (Silver) 
2.ได้รับรางวัลเหรียญ

Asia Science 
Mathematics 
Olympiad (ASMO 
2019) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ – สกุล รำยกำรแข่งขัน ระดับรำงวลั หน่วยงำนทีม่อบ
รำงวลั 

3. ด.ช.พงศ์ศรัน หวังง าทรัพย์ ป.4/7  
English 
1. ด.ช.ณกรพันธ์ พาชื่น ป.6/7  
2. ด.ช.ภูพศิน โพธิ์เตี้ย ป.4/7 
3. ด.ญ.ภัทรยีา ลิมสัมพันธ์เจริญ ป.5/7  
4. ด.ญ.ณัชชา หล่อยดา ป.4/7  
5. ด.ช.สุรวิช เจริญชัยเดช ป.6/7  
6. ด.ช.ธมกร หล่อยดา ป.6/7 
7. ด.ช.ธีร์ธวชั วัฒนทวีกุล ป.6/7 
8.ด.ญ.สุพีรยา ลิมสัมพันธ์เจริญ ป.5/7   
9.ด.ช. พีรดนย์ มะโนตัน ม.3/7  

ทองแดง (Bronze) 
3.ได้รับรางวัลชมเชย 
(Merit) 
English 
1.ได้รบัรางวัลเหรียญ
เงิน (Silver) 
2.ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง (Bronze) 
3.ได้รับรางวัลชมเชย 
(Merit) 
4.ได้รับรางวัลชมเชย 
(Merit) 
5.ได้รับรางวัลชมเชย 
(Merit) 
6.ได้รับรางวัลชมเชย 
(Merit) 
7.ได้รับรางวัลชมเชย 
(Merit) 
8.ได้รับรางวัลชมเชย 
(Merit) 
9.ได้รับรางวัลชมเชย 
(Merit) 

1. ด.ช.พงศ์ศรัน หวังง าทรัพย์  

   ป.4/7  

 

Southeast Asian 
Mathematical 
Olympiad (Paper B) 
2019 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง (Gold Medal) 

Southeast Asian 
Mathematical 
Olympiad 

นายกฤษณ์  ตั้งทรงเจริญ  

   ชั้น ม.6/1 (Smart science)   

การแข่งขันฟิสิกส์เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7ปี
การศึกษา 2562 

ได้รับรางวัลชมเชย  

1. นายนราชล   ใจตรงดี 
2. นายปองพล   จอกสมุทร 
3. นายภูชิสส ์  สุขส าราญ 
 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
การแข่งขันอากาศยาน
บังคับด้วยวิทยุ 
ประเภทพิชิตเป้าหมาย 
ม.4-ม.6  

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง   
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ – สกุล รำยกำรแข่งขัน ระดับรำงวลั หน่วยงำนทีม่อบ
รำงวลั 

1. นาย รัชชานน ์  มีใจดี 
2. นายธีร์ปกรณ์   พิมลชัยกุล 
3. นายสรวิชญ ์   ตนพิทักษ 

การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.4-ม.6   

ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

 

1.ด.ช.ปฏภิาณ  ชาญชีวพิทักษ์กุล 
2.นายวิศว์      ศิริวัฒน์ 
3.นายสายฟ้า  จันทร์มา 

การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ม.4 - ม.6 

ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑  
 

 

1. นายกฤษฎา  ประกอบศิลป์ 
2. นายธนกร    บุญมาวงศ์ 
3. นายปิยวัฒน์  วิโรจน์กิจไพบูลย์ 
4. นายภานุพงศ์  จิธานนท์ 

การแข่งขันหุ่นยนต์
ผสม ม.4-ม.6 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 

 

ชมรม Robotic ACR และกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

 

 

งานวันวิชาการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา
อุทยานการศึกษา 
เพชรบูรพา สร้างสรรค์
สังคม 2562 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1   แข่งขัน
หุ่นยนต์ Make X 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา 

1.นายกฤษฎา ประกอบศิลป์  

2.นายธนกร บุญมาวงศ์  

 

แข่งขันหุ่นยนต์
ระดับประเทศ PIM 
Robotics playground 
2019 รายการแข่งขัน 
Open    

ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง 

Bream Thailand 

ด.ช.พงศ์ศรัน หวังง าทรัพย์ โครงการ สสวท. 
ระดับประเทศใน
โครงการอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ได้ผ่านการทดสอบ
เพื่อร่วมเข้าค่าย

คณิตศาสตร์และได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน วิชา

คณิตศาสตร์ ชัน้
ประถมศึกษาปีที3่ 
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ช่ือ – สกุล รำยกำรแข่งขัน ระดับรำงวลั หน่วยงำนทีม่อบ
รำงวลั 

ด.ญ.ณัชชา หล่อยดา โครงการอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561(โครงกา
รสสวท.ระดับประเทศ 

ได้ผ่านการทดสอบ
เพื่อร่วมเข้าค่าย

วิทยาศาสตร์และได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน วิชา

วิทยาศาสตร์ ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 

 

ด.ช.พงศ์ศรัณ หวังง าทรัพย์  แข่งขันคณิตศาสตร์
ประเทศไทยครั้งที่ 7 
เพ่ือค้นหาอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์(7th 

Thailand Mathematics Contest) 

ได้เกียรติบัตรและ
รางวัลเหรียญเงิน 

สมาชิกภาพ สหภาพ 
IMC ประจ าประเทศ
ไทย 

   ตำรำงท่ี 27  ผลงำนด้ำนกีฬำของนักเรียนที่ได้รับ 
 

ช่ือ – สกุล รำยกำร ระดับรำงวลั/ช่ือ
รำงวลัทีไ่ด้รับ 

หน่วยงำนทีม่อบ
รำงวลั 

นายสิรภพ มั่นคง  

 

การแข่งขันฟุตบอล
นานาชาติ อานซาน  
อินวิเตชั่น 2019 

ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

 

นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ
นายโฮเซ่ เกษรศิริ 

จากการแข่งขันรายการ 
“การแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลเยาวชน อายุไม่
เกิน 18 ปี จังหวัด

ระยอง ประจ าปี 2562  

ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 และ 

ได้รับรางวัล “ผู้ยิง
ประตูรวมสูงสุด” 

 

นายปภพ  พฤทธิพงศ์สิทธิ์    ประเภทวิ่ง  800 ม.
และ วิ่ง 1,500 ม. 

ได้รับเหรียญทองแดง 
เหรียญทอง 

กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 
รุ่นอายุ 18 ป ี

นายปฎิภาณ  ชาญชีวพิทักษ์กุล     
นายมนัสวิน   ชูเชิด    

ประเภททุ่มน้ าหนัก   เหรียญเงิน กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 

 
นายเพชรรัตน์   สุวรรณรัตน์   

ประเภทกระโดดไกล  
 

เหรียญทองแดง กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 

นายอีวาน  ปิโต ,  
นายกัณพัฒน์  วงษ์เจริญวศิน  
นายเพชรรัตน์  สุวรรณรัตน์  

ประเภทวิ่งผลัด4x100 ม.  
 

ได้รับเหรียญเงิน  กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 
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ช่ือ – สกุล รำยกำร ระดับรำงวลั/ช่ือ
รำงวลัทีไ่ด้รับ 

หน่วยงำนทีม่อบ
รำงวลั 

นายเมธีวัฒน์  ทับเทศ  
นายธัญวิชญ์  เจริญชนธ์ 
ด.ช.ชนินทร์  ทับเพ็ชร     
ด.ญ.สิทธา   คุณานิธ    ประเภทวิ่ง 100 ม.

หญิง รุ่นอายุ 15 ปี 
เหรียญ ทองแดง กรีฑาจังหวัด

ระยอง ปี2562 
ด.ช.สมิต   สีขาว   ประเภทวิ่ง 800 ม. 

ชาย 
เหรียญ เทองแดง 

 
กรีฑาจังหวัด

ระยอง ปี2562 
ด.ญ.ปรญา   ไหลงาม   
ด.ญ.สิทธา  คุณานิธ   
ด.ญ.มนัญชยา  ศรีชาทุม 
ด.ญ.พิมพ์ณดา  สิทธิธรรมศักดิ์ 

ประเภทวิ่งผลัด 4x100 
ม.หญิง 

เหรียญทอง กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 

ด.ช.ณัฐภัทร  ศรีภิญโญ  
ด.ช.พงศกร  เกิดผล  
ด.ช.โชคชัย  อ่ินค า  
ด.ช.ชนินทร์  ทับเพ็ตร  
ด.ช. สมิต  สีขาว 

ประเภทวิ่ง 4x100 ม.
ชาย 

เหรียญเงิน กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 

ด.ญ.ไปรญา   ไหลงาม 
ด.ญ.สิทธา  คุณานิธ  
ด.ญ.มนัญชยา  ศรีชาทุม  
ด.ญ.พิมพ์ณดา  สิทธิธรรมศักดิ์ 

ประเภทวิ่ง 4x400 ม. 
หญิง 

เหรียญทอง กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 

ด.ช.โชคชัย  อ่ินค า  
ด.ช.ชนินทร์  ทับเพ็ตร  
ด.ช.สมิต  สีขาว  
ด.ช.รักตกัณห์  ไกรภพ  
ด.ช.อมต  สาครจันทร์ 

ประเภทวิ่ง 4x400 ม. 
ชาย 

 เหรียญทองแดง กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 

ด.ช.สารัฐ   แสงกระจ่าง ประเภทวิ่งกระโดดไกล
ชาย     

เหรียญเงิน    กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 

ด.ญ.ชนากานต์  จิตติรบ ารุง ประเภทวิ่งกระโดดไกล
หญิง   

เหรียญ ทอง    กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 

ด.ช.กฤษกร กองการะการณ์ 
 

รุ่นอายุ 12 ปี 
ประเภทวิ่ง 100 ม.ชาย 

เหรียญเงิน    กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 
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ช่ือ – สกุล รำยกำร ระดับรำงวลั/ช่ือ
รำงวลัทีไ่ด้รับ 

หน่วยงำนทีม่อบ
รำงวลั 

1.นายก้องภพ ประทีปสกุลทอง 
2.นายจตุภัทร รัตติกาลสุขะ 
3.นายโภคิน ทรงบัณฑิตย์ 
4.นายเอริค อภิวัฒน์ เมลิส 
5.นายกิตติภพ ชูศรีพัฒน์ 
6.นายพันธวัช ยั่งยืน 
7.ด.ช.วสุพล วงศ์รัตนเพ็ชร 
8 ด.ช.กฤติน เหล่าฤทธิไกร 
9.ด.ช.สารฐั แสงกระจ่าง 
10.ด.ช.รวิพล มั่นเมือง 
11.ด.ช.ร่มธรรม สุทธิชม 
12.ด.ช.พงษ์ ทู จอ 
 

บาสเกตบอลรุ่น 18 ปี ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

 
 
 

 
 

กรีฑาจังหวัด
ระยอง ปี2562 

ด.ญ.จิราภา พุดด้วง 
ด.ญ.ศานต์ฤทัย ศรีอุบล 
ด.ญ.ณิชา กอบเกียรติกวิน 
ด.ญ.อัญชรินทร์ ตั้งธนไพบูลย์ 
ด.ญ.พิมลอมร วุฒิการ 

นักเรียนร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา 
ส่วนกลาง (แบตมินตัน) 
กรมพลศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562    

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ประเภททีม
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 

ปี 

กรมพลศึกษำ 
ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

 
 ตำรำงท่ี 28  ผลงำนด้ำนดนตรีของนักเรียนที่ได้รับ 
 

ชื่อ – สกุล รำยกำร ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

ดนตรีสตริงโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง To Be Number One 
MPR music contest 

ครั้งที่ 8 

รางวัลชมเชย ณ ห้างเซ็นทรัล
พลาซ่าระยอง 

1.ด.ญ.ณัฐวด ี  จิตรสวัสดิ ์
2.ด.ญ.ธนัญญา   ภักดีนวล 
3.ด.ญ.ธรรมสรณ ์  สุวรรนาวธุ 
4.ด.ญ.ธัญรดา   เตชะธนะชัย 
5.น.ส.ปาจรีย ์ ประสิทธิ์ 

แข่งขันงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 

2562 การประกวดเพลง
คุณธรรม  ม.1 - ม.3 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑          

 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
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ชื่อ – สกุล รำยกำร ระดับรำงวัล หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

1. นายปัณฑ์ชนิต   เอ้งฉ้วน 
2. นายภาณุวัฒน์  สารพัฒน์ 
3. นายยศศักดิ์   บรรเทิงใจ 
4. นายศราวิน   ระดมสุข 
5. นายอภิวัฒน์   ศุภสกุลด ารงค์ 

การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6  

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑         

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

1. นางสาวญารินทร์ดา   ยิ้มสง่า 
2. นางสาวมาลิซ่า   อันพิคกิ้ง 
3. น.ส.วชิราภรณ ์  เติมวิทย์วรกุล 
4. นางสาวอตินุช  จ ารัสแสง 
5. นางสาวเนตรชนก    บุตรใส 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4 -ม.6 

 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒          
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

1. นายชนนท์ สุทธารส 
2. นายณรักสรณ์ โปโล 
3. นางสาวธัญชนก  ธัญญผล 
4. นางสาวนันท์นภัส  หยกสุวรรณ 
5. นายภาคย์  ดนตรีรส 
6. นายศิวพล  โศจิศิริกุล 
7. นางสาวสิมิลัน  พ้นชั่ว 
8. นายสิรภพ  พนัสเจริญศรี 
9. นางสาวสุชญา  หมั่นท า 
10. นายอธิษฐ์  ประเสริฐสินเจริญ 

การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  

ม.4-ม.6 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ  

 

 

 
ตำรำงท่ี 29  ผลงำนด้ำนศิลปะของนักเรียนที่ได้รับ  
 

ชื่อ – สกุล รำยกำร ระดับรำงวัล/ชื่อ
รำงวัลที่ได้รับ 

หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

1.ด.ญ.ปวีณ์สุดา แสงจันทร์ ป. 2/3 
2.ด.ญ.ณัฐรินทร์ เสถียรธนพงศ์ป.2/4 
3.ด.ญ.กัญญาพัชร พรหมจรรย์ป. 3/2 
4.ด.ช.ธนาบูรณ ์ มณฑาจันทร์ป. 5/2 
5.ด.ญ.ทักษอร เขื่อนสุวงศ์ป. 6/3 
6.ด.ญ.พุทธิชา จันทรังษี  ม. 1/2 
7.ด.ญ.พัฒณพร  พัฒนภูทอง ม. 2/1 

แข่งขันวาดภาพกิจกรรม
สัตหีบ ทะเลสีฟ้า 
ท้องฟ้าสีคราม ครั้งที่ 1 
“ เพลินศิลป์ถิ่นนาวี ” 
ชมศิลปะเด็ก   

ได้รับรางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  และ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ร่วมเทศบาล
อ าเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุร ี
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6.2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 
 ตำรำงท่ี 30  ผลงำนรำงวัลที่ได้รับ 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) 2561 ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

2561-2563 

 
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ตำรำงท่ี 31 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย จ ำนวนอำคำร จ ำนวนห้องประกอบ 

อาคาร หอ้ง 
เรียน 

หอ้งพกั
ครู 

หอ้ง 
ปฏิบติัการ 

หอ้ง 
คอมฯ 

หอ้ง
ประกอบ หอ้งพกั 

หอ้งน ้า 
ครูชาย ครู

หญิง 
นร.
ชาย 

นร.
หญิง 

อาคารอสัสมัชญั 16 1 2     1   
อาคารเซราฟิน 15 1 2 1       
อาคารยอห์น แมร่ี 23 2 2 1       
อาคารส่ง เหล่าสุนทร 11 4 2 1 23  2 2   
อาคารเดอมงฟอร์ต 21 2 3 1 1  2 4 10 8 
อาคารซีเมออน 15 7 4 2 7  5 8 8 17 
อาคารฝ่ายปกครอง     2      
อาคารสมาคมผูป้กครองและครู     2  1 1   
อาคารพระจิตเจา้   5  5  1 2   
อาคารหอประชุม 40 ปี  3 4  2      
อาคารปิติมหาการุญ   2  3      
อาคารจ าหน่ายเคร่ืองเขียน     1      
อาคารหลุยส์มารี     3  1 1   
หอ้งน ้ านกัเรียนประถม         41 28 
หอ้งน ้ าครู       4 6   
สระวา่ยน ้ า  3   2    2 2 
อาคารโรงพสัดุ     2  1    
อาคารมารีย ์   1  6 40 19 18   
อาคารราฟาแอล     2 20 10 10   
อาคารบา้นพกัพนกังาน      21 11 10   
 



49 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลงบประมำณ 
ตำรำงท่ี  32  งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รายรับ รายจ่าย 
1.งบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคล 43,447,727.64 1.รายจ่ายเป็นเงินเดือนครู/บุคลากร 97,257,472.90 
2.งบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี 7,977,189.00 2.งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 68,458,109.11 
3.งบประมาณโครงการเงินอุดหนุนนม 4,314,310.00 3.งบอ่ืนๆ 318,716,355.88 
4.งบอ่ืนๆ (ร.ร.) 291,776,493.03   

รวมรายรับ 347,515,719.67 รวมรายจ่าย 347,515,719.67 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ 27.99% ของรายรับ 
งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ 19.70% ของรายรับ 
 
สภำพชุมชนโดยรวม 
 

ข้อมูลพืน้ฐำนผู้ปกครองนักเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ศำสนำทีผู้่ปกครองนับถือ    
นบัถือศาสนาพุทธ                จ  านวน  3725 คน คิดเป็นร้อยละ   98.00 
นบัถือศาสนาคริสต ์  จ านวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ   1.42 
นบัถือศาสนาอ่ืนๆ   จ านวน  22          คน คิดเป็นร้อยละ   0.58 
อำชีพผู้ปกครอง 
รับจา้ง/พนกังานบริษทั  จ านวน  560 คน คิดเป็นร้อยละ   14.73 
นกัธุรกิจ(คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน  676 คน คิดเป็นร้อยละ   17.78 
ขา้ราชการ    จ านวน  225 คน คิดเป็นร้อยละ   5.92 
แม่บา้น/พอ่บา้น   จ านวน  287 คน คิดเป็นร้อยละ   7.55 
รัฐวสิาหกิจ   จ านวน  386 คน คิดเป็นร้อยละ   10.16 
เกษตรกร/ชาวสวน/ประมง              จ  านวน  805 คน คิดเป็นร้อยละ   21.18 
อ่ืนๆ ระบุ                จ  านวน  862 คน คิดเป็นร้อยละ   22.68 
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รำยได้เฉลีย่ของผู้ปกครอง 
10,001 – 20,000 บาท  จ านวน  411 คน คิดเป็นร้อยละ   10.81 
20,001 – 30,000 บาท  จ านวน  803 คน คิดเป็นร้อยละ   21.13 
30,001 – 40,000 บาท  จ านวน  834 คน คิดเป็นร้อยละ   21.94 
40,001 – 50,000 บาท  จ านวน  1,053 คน คิดเป็นร้อยละ   27.70 
50,001 ข้ึนไป                จ  านวน  700 คน คิดเป็นร้อยละ   18.42 
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แหล่งเรียนรู้ 
ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเขา้ใชห้อ้งสมุดของผูเ้รียนเฉล่ียต่อ 

ปีการศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินปราชญช์าวบา้น 
 
ตำรำงท่ี  33   กำรเข้ำใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนของเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 –  
                ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6    ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

ล ำดับ 
 

แหล่งกำรเรียนรู้(8กลุ่มสำระ) 
ระดับชั้น
ที่ไปใช้ 

จ ำนวนกำรเข้ำใช้ (ครั้ง) 
ภำคเรียน
1/2562 

ภำคเรียนที่ 
2/2562 

รวม 

 ภำษำไทย     
1 ห้องสมุดประถม ป.1-6 720 720 1,440 
2 ห้องสมุดมัธยม ม.1-6 720 720 1,440 
 วิทยำศำสตร์     
1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถม ป.4-6 720 720 1,440 
2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา 
ม.1-6 720 720 1,440 

 สังคมศึกษำ และวัฒนธรรม     
1 ห้องศาสนสัมพันธ์ ม.1-6 720 720 1,440 
 ภำษำต่ำงประเทศ     
1 ห้องวัฒนธรรมจีน ป.1-ม.6 1,440 1,440 2,880 
 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     
1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ประถม) 1 ป.1-3 360 360 720 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(ประถม) 2 ป.4-6 360 360 720 
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(มัธยม) 1 ม.1-3 720 720 1,440 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(มัธยม) 2 ม.4-6 720 720 1,440 
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Smart Program) ป.1-ม.2 220 220 440 
5 ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ ป.4-ป.6 720 720 1,440 
6 ห้อง Deppa (Stem) ป.1-ป.6 1,440 1,440 2,880 
 สุขศึกษำ พลศึกษำ     
1 อาคารปิติมหาการุณย์ (โรงยิมส์) ป.1-ม.6 1,440 1,440 2,880 
2 สนามฟุตบอล ป.1-ม.6 1,440 1,440 2,880 
3 สระว่ายน้ า ป.1-ป.6 1,440 1,440 2,880 
4 สนามปิงปอง ป.1-ม.6 1,440 1,440 2,880 



52 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

 
ล ำดับ 

 
แหล่งกำรเรียนรู้(8กลุ่มสำระ) 

ระดับชั้น
ที่ไปใช้ 

จ ำนวนกำรเข้ำใช้ (ครั้ง) 
ภำคเรียน
1/2562 

ภำคเรียนที่ 
2/2562 

รวม 

 ศิลปะ ดนตรี     
1 ห้องศิลปะ ป.1-ม.6 1,440 1,440 2,880 
2 ห้องดนตรีไทย ป.3-ม.6 1,080 1,080 2,160 
3 ห้องดนตรีสากล ป.1-ม.6 1,440 1,440 2,880 

หมำยเหตุ ปีการศึกษา2562 เรียนภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ 
 
ตำรำงท่ี 34  กำรเข้ำใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียนของนักเรียน ระดับช้ัน ประถมศึกษำปีท่ี 1 –  
                ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ล ำดับ ระดับชั้น สถำนที่ จ ำนวนกำรเข้ำใช้

(คน) 
1 ประถมศึกษาปีที่ 1 สวนนงนุช พัทยา  

ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
210 

2 ประถมศึกษาปีที่ 1 
Smart English 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
(Space Aquarium)  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
และอุทยานการเรียนรู้ “ยางพารา” ต าบลหนองปรือ 
อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 

57 

3 ประถมศึกษาปีที่ 1 
Smart Science 

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

30 

4 ประถมศึกษาปีที่ 2 สวนเสือศรีราชา (sriracha tiger zoo) อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุร ี

217 

5 ประถมศึกษาปีที่ 2 
Smart English 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
(Space Aquarium)  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และอุทยานการเรียนรู้ 
“ยางพารา” ต าบลหนองปรือ อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 

25 

6 ประถมศึกษาปีที่ 2 
Smart Science 

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

30 

7 ประถมศึกษาปีที่ 3 สวนไทย พัทยา (Suanthai Pattaya )  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
 

225 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ล ำดับ ระดับชั้น สถำนที่ จ ำนวนกำรเข้ำใช้
(คน) 

8 ประถมศึกษาปีที่ 3 
Smart English 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
(Space Aquarium) อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ีและ
อุทยานการเรียนรู้ “ยางพารา”  
ต าบลหนองปรือ อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 

30 

9 ประถมศึกษาปีที่ 3 
Smart Science 

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

29 

10 ประถมศึกษาปีที่ 4 เมืองน้ าแข็งพัทยา FROST Magical Ice Of Siam 
Pattaya เเละ PATTAYA SHEEP FARM 

217 

11 ประถมศึกษาปีที่ 4 
Smart English 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
(Space Aquarium)  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และอุทยานการเรียนรู้ 
“ยางพารา” ต าบลหนองปรือ อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 

29 

12 ประถมศึกษาปีที่ 4 
Smart Science 

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

30 

13 ประถมศึกษาปีที่ 5 J- Park ศรีราชา และ Space Inspirium   
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี

219 

14 ประถมศึกษาปีที่ 5 
Smart English 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
(Space Aquarium)  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และอุทยานการเรียนรู้ 
“ยางพารา” ต าบลหนองปรือ อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 

26 

15 ประถมศึกษาปีที่ 5 
Smart Science 

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

30 

16 ประถมศึกษาปีที่ 6 สวนไทย พัทยา (Suanthai Pattaya )  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

222 

17 ประถมศึกษาปีที่ 6 
Smart English 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
(Space Aquarium) อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 
และอุทยานการเรียนรู้ “ยางพารา” ต าบลหนองปรือ 
อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 

25 

18 ประถมศึกษาปีที่ 6 
Smart Science 

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

30 

19 มัธยมศึกษาปีที่ 1 พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ พัทยา 
 

214 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ล ำดับ ระดับชั้น สถำนที่ จ ำนวนกำรเข้ำใช้
(คน) 

20 มัธยมศึกษาปีที่ 1 
Smart English 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
(Space Aquarium)  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และอุทยานการเรียนรู้ 
“ยางพารา” ต าบลหนองปรือ อ.เมือง  
จังหวัดชลบุร ี

24 

21 มัธยมศึกษาปีที่ 1 
Smart Science 

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

21 

22 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์   
สถาบันปลูกป่า ปตท. ในพ้ืนที่ต าบลป่ายุบใน อ าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 

224 

23 มัธยมศึกษาปีที่ 2 
Smart English 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
(Space Aquarium) อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ีและ
อุทยานการเรียนรู้ “ยางพารา” ต าบลหนองปรือ อ.
เมือง จังหวัดชลบุรี 

29 

24 มัธยมศึกษาปีที่ 2 
Smart Science 

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์  
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. 

20 

25 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี   และท าจิตอาสาปลูกปะการัง
ชายฝั่ง 
 

252 

26 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
Smart English 

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
(Space Aquarium)  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และอุทยานการเรียนรู้ 
“ยางพารา” ต าบลหนองปรือ อ.เมือง  
จังหวัดชลบุร ี

23 

27 มัธยมศึกษาปีที่ 4 Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

225 

28 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน   
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ท่าใหม่  
 จังหวัดจันบุรี 

192 

29 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านมะเดื่อและวัดถ้ าเขาประทุม ต าบลเขา
น้อย อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

176 

                                                                           ที่มา :  งานวิชาการข้อมูล ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ตำรำงท่ี 35   กำรเข้ำใช้ห้องสมุดของนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

เดือน จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำใช้ห้องสมุด รวม 
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

ปีท่ี1- 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

ปีท่ี 1-6 
พฤษภาคม 2562 16,819 13,059 29,878 
มิถุนายน 2562 32,654 26,129 58,783 
กรกฏาคม 2562 29,845 25,329 55,174 
สิงหาคม 2562 31,713 26,569 58,282 
กันยายน 2562 30,815 26,932 57,747 
ตุลาคม 2562 9,020 7,382 16,402 
พฤศจิกายน 2562 34,223 27,668 61,891 
ธันวาคม 2562 25,502 22,075 44,577 
มกราคม 2563 32,334 26,897 59,231 
กุมภาพันธ์ 2563 28,565 24,423 52,988 
รวม(ครั้ง) 271,490 226,463 494,953 
จ านวนนักเรียน(คน) 162 162 161 
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.23 91.14 90.64 

                        ที่มา :  งานห้องสมุดข้อมลู ณ วันที่ 31  มีนาคม 2563 
 
 
ตำรำงท่ี 36  สถิติกำรเข้ำใช้ห้องสมุดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
                ปีกำรศึกษำ 2562 

 
สถิติการเข้าใช้/ปี จ านวน(คน) ร้อยละ 

มากกว่า 80 1,395 45.47 
70-79 561 18.29 
60-69 486 15.84 
50-59 613 19.98 
40-49 - - 
30-39 13 0.43 
20-29 - - 

ต่ ากว่า 20 - - 
รวม 3,068 100 

                                                                                 ที่มา :  งานห้องสมุดข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ตำรำงรูปภำพที่ 10  กรำฟแสดงกำรเข้ำใช้ห้องสมุดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 –  
                       ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6    ปีกำรศึกษำ 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 37  สถิติยืมหนังสือในห้องสมุดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
                ปีกำรศึกษำ 2562 
 

สถิติการเข้าใช้/ปี จ านวน(คน) ร้อยละ 
มากกว่า 80 655 21.35 

70-79 507 16.53 
60-69 356 11.61 
50-59 295 9.62 
40-49 422 13.76 
30-39 397 12.94 
20-29 127 4.14 

ต่ ากว่า 20 309 10.08 
รวม 3068 100 

                                                                                ที่มา :  งานห้องสมุดข้อมูล ณ วันท่ี 31  มีนาคม 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

ตำรำงรูปภำพที่ 11  กรำฟแสดงกำรยืมหนังสือในห้องสมุดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 
                       ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   ปีกำรศึกษำ 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ที่มา :  งานห้องสมุด ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2563 
 

จากสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดประถม ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด 
มากกว่า 80 ครั้ง/ปี  คิดเป็นร้อยละ 45.47 และนักเรียนมีการยืมหนังสือจากห้องสมุด มากกว่า 80 ครั้ง/ปี 
คิดเป็นร้อยละ 21.35 
ตำรำงท่ี 38  ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชื่อ – นำมสกุล/หน่วยงำน หัวข้อกำรให้ควำมรู้ 

สถิติกำรให้
ควำมรู้ใน
โรงเรียน

จ ำนวน(ครั้ง)/
ปี 

นำงสุชำดำ  สุรินดำ  
(พยำบำลวชิำชีพ ศูนย์ตรวจสขุภำพโรงพยำบำลมำบตำพุด) 

โรคไข้หวัดใหญ่ 1 

นำงสำวจรินทิพย์  สุวรรณสว่ำง 

นำงสำวจรินทิพย์  สุวรรณสว่ำง 

มือ เท้า ปาก 1 
โรคไข้หวัดใหญ่ 1 

นำงสำวจรินทิพย์  สุวรรณสว่ำง การปฏิบัตตินเรื่องสุขอนามัย โรคไข้หวัดใหญ ่ 1 
นำงมำริสำ  สิงหพันธุ์ การปฏิบัติตนเรื่องสุขอนามัยในชีวิตประจ าวัน 1 
เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ต.เนินพระ 

อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

การปฏิบัติตนเรื่องสุขอนามัยในชีวิตประจ าวัน 1 

นำงภัทรวรรณ (พยำบำลวชิำชีพ โรงพยำบำลระยอง)  ภัยจากยาเสพติด 1 
นำงภัทรวรรณ (พยำบำลวชิำชีพ โรงพยำบำลระยอง) เพศสัมพันธ์ 1 

                                                                                             ที่มา :  งานวิชการ ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2563 
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     7. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร (ปรับตำมนโยบำยแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   

 
      8. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ที่ผ่ำนมำ 
 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ( 3.77 ) ระดับดีมาก ( 3.68 ) ระดับดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ( 97.42 ) ระดับดีมาก ( 86.79 ) ระดับดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) - - 

 
     9.  หน่วยงำนภำยนอกที่โรงเรียนเข้ำร่วมเป็นสมำชิก 
 

  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

               สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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   ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   ตำรำงท่ี 39  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียนผ่ำน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  90.00 3,059 3,059 92.19 ยอด
เยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 

   3,059 100  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
เขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 

   3,059 100  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 

   3,059 91.80  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
 

   3,059 76.94  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  91.19 3,059 3,059 93.92 ยอด
เยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

 
 

   3,059 90.20  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

    3,059 91.55  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

    3,059 100 
 

 

ส่วนที่ 3 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน 

 
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ผ่ำน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   92.36 3,059 3,059 94.13 ยอด
เยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการ
ท างานเป็นทีม 

 
 

   3,059 93.25  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

 
 

   3,059 95.00  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  90.27 3,059 3,059 92.49 ยอด
เยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

    3,059 92.40  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 
 

   3,059 92.58  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  90.00 3,059 3,059 76.63 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    3,059 85.11  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิม 

    3,059 80.60  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
ผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืน ๆ 

    3,059 64.18  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ผ่ำน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

  92.87 724 724 93.54 ยอด
เยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  

    724 97.80  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

    724 89.28  

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้   -     

 7.1...        

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  95.85 3,059 3,059 96.81 ยอด
เยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   

    3,059 100  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านยิมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

    3,059 93.61  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   90.00 3,059 3,059 91.22 ยอด
เยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

    3,059 90.37  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    3,059 92.06  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  91.76 3,059 3,059 96.00 ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 

- ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

    3,059 96.00  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ผ่ำน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพที่
ได้ 

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   96.38 3,059 3,059 91.69 ยอด
เยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย  

    3,059 89.62  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

    3,059 93.75  

5 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        

 5.1...        

                สรุปผลกำรประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

91.86 ยอด
เย่ียม 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
                                                                      จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง ร้อยละ 60.00 – 74.99 = ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

            กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

1.1.ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำนในแต่ละระดับชั้นตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

โรงเรียนก าหนดเป้าหมายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปี พ.ศ.2562-2564 ตามแผนยุทธศาสตร์
ที ่2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  กลยุทธ์
ที่  2  พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล (ทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี  
คิดสร้างสรรรค์ 
 สร้างนวัตกรรม)มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู  การ
สื่อสารเพื่อเสนอความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน    ฟัง  และดูหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ โต้ตอบสื่อสาร ส่งเสริมทักษะ
การฟังพูด อ่าน เขียน และการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นในช่วงเช้าและผ่าน
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายที่มุ่งเน้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสรุปความคิด หรือเขียนตามความคิดของตนเองได้โดยมีกิจกรรมต่าง 
ๆ ส่งเสริม  ดังนี้ งำนห้องสมุด 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรม Morning  Activities  8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมคลินิกภาษา(ภาษาไทย) กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์(ภาษาไทย)  
กิจกรรม  Thai Innovation  Desing  (ภาษาไทย) กิจกรรมติวสู่ความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ ระดับประถม   กิจกรรม  Maths Innovation  Desing  
(คณิตศาสตร์)     กิจกรรม  Foreing Languages  Innovation Desing
(ภาษาต่างประเทศ)  กิจกรรม 4 Skill  Test (ภาษาต่างประเทศ) การ
ทดสอบความรู้ภาษาจีน  YCT1  ( ป.2-ป.3)  การทดสอบ ระดับมัธยม  HSK  
กิจกรรม คิดประดิษฐ์สร้าง(วิทยาศาตร์)  กิจกรรม Science Innovation  
Desing(วิทยาศาสตร์)   และกิจกรรม Smart Rally (Smart Program) 
 
 

 

ยอด
เยี่ยม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรประเมินกำรอ่ำน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6   
ปีกำรศึกษำ 2562 

 ระดับ
คุณภาพ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

การอ่าน 

ดีเยี่ยม 95.62 100 85.05 100 100 100 
ด ี 4.38 - 14.95 - - - 

ผ่านเกณฑ ์ - - - - - - 
ปรับปรุง - - - - - - 

 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 

ปีกำรศึกษำ 2562 

 
      สรุป ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในกำรเขียนในแต่ละระดับชั้นตำมเกณฑ์ที่ สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

          โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสารและการค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับ
คุณภาพ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

การอ่าน 

ดีเยี่ยม 95.37 100 100 42.40 69.84 89.60 
ด ี 4.63 - - 57.60 30.16 10.40 

ผ่านเกณฑ ์ - - - - - - 
ปรับปรุง - - - - - - 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรประเมินกำร  คิด วิเครำะห์ เขียนสื่อควำม  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  ปีกำรศึกษำ 2562 

 ระดับ
คุณภาพ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

คิดวิเคราะห ์

ดีเยี่ยม 95.62 100 85.05 100 100 100 
ด ี 4.38 - 14.95 - - - 

ผ่านเกณฑ ์ - - - - - - 
ปรับปรุง - - - - - - 

เขียนสื่อความ 

ดีเยี่ยม 95.62 100 85.05 100 100 100 
ด ี 4.38 - 14.95 - - - 

ผ่านเกณฑ ์ - - - - - - 
ปรับปรุง - - - - - - 

 
 

ผลกำรประเมินกำร คิด วิเครำะห์ เขียนสื่อควำม 
                 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

   สรุป  ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ  100  
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำรในแต่ละระดับชั้นตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 
         ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ได้จัด
ทดสอบ 

 ระดับ
คุณภาพ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

คิด
วิเคราะห ์

ดีเยี่ยม 95.37 100 100 42.40 69.84 89.60 
ด ี 4.63 - - 57.60 30.16 10.40 

ผ่านเกณฑ ์ - - - - - - 
ปรับปรุง - - - - - - 

เขียนสื่อ
ความ 

ดีเยี่ยม 95.37 100 100 42.40 69.84 89.60 
ด ี 4.63 - - 57.60 30.16 10.40 

ผ่านเกณฑ ์ - - - - - - 
ปรับปรุง - - - - - - 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

วัดระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักเรียน โดยใช้
แบบทดสอบของศูนย์สอบ Cambridge ได้ผล ดังนี้ 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
        1.1 ระดับ ป.1-2 จ านวน 484 คน สอบผ่านการวัดความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ Starter  
ระดับ Pre A1   จ านวน 359 คน   คิดเป็นร้อยละ 74.17  
ระดับ A1   จ านวน 125 คน   คิดเป็นร้อยละ 25.83 
        1.2 ระดับ ป.3-4 จ านวน 510 คน สอบผ่านการวัดความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ  Movers  
ระดับ A1   จ านวน 446 คน   คิดเป็นร้อยละ 88.84  
ระดับ A2   จ านวน 56 คน   คิดเป็นร้อยละ 11.16 
        1.3 ระดับ ป.5-6 จ านวน 501 คน สอบผ่านการวัดความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ Flyers  
ระดับ A2   จ านวน 445 คน   คิดเป็นร้อยละ 88.82  
ระดับ B1   จ านวน 56 คน   คิดเป็นร้อยละ 11.18 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งหมด 1,489 คน สอบผ่านการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  จ านวน 1,489 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 100 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
2.1 ระดับ ม.1 จ านวน 235 คน สอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ Flyers 
ระดับ A1   จ านวน 235 คน    คิดเป็นร้อยละ 100 
2.2 ระดับม.2 - ม.3 จ านวน 496 คน สอบผ่านการวัดระดับความสามารถ

ทางภาษาต่างประเทศ KET  
ระดับ A2            จ านวน 378 คน             คิดเป็นร้อยละ 76.21 

 ระดับ B1   จ านวน 118 คน   คิดเป็นร้อยละ 23.79 
       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งหมด 731 คน สอบผ่านการ
วัดระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  จ านวน 731 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 100 
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
       3.1 ระดับ ม.4 จ านวน 202 คน สอบผ่านการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศ KET  
ระดับ A2   จ านวน 176 คน   คิดเป็นร้อยละ 82.67 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

ระดับ B1   จ านวน 76 คน   คิดเป็นร้อยละ 17.33 
 3.2 ระดับ ม.5-6 จ านวน 360 คน สอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ PET  
ระดับ A2  จ านวน 49 คน   คิดเป็นร้อยละ 13.61 
ระดับ B1  จ านวน 266 คน   คิดเป็นร้อยละ 73.89 
ระดับ B2  จ านวน 45 คน   คิดเป็นร้อยละ 12.50 
       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งหมด 562 คน สอบผ่านการ
วัดระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  จ านวน 513 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 91.28 

สรุปผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

ปี
กำรศึกษำ 

ระดับ
ประถมศึกษำ 

ระดับ
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 

ระดับ 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 

2562 100 100 91.28 
ค่ำเฉลี่ย 97.09 

        
สรุป ผู้เรียนสามารถอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 
97.09 
        และทางกลุ่มสาระต่างประเทศ(ภาษาจีน) ผู้ เรียนที่สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง  ผ่านการจัดการเรียนรู้  โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

1. การทดสอบความรู้ภาษาจีน  YCT1  ( ป.2-ป.3)YCT 2 ( ป.4-ป.6)  
2.    การทดสอบ ระดับมัธยม  HSK 
ผู้เรียนสามารถอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

การมีส่วนร่วมในการเรียนในห้องเรียน การวางแผนการเรียน การท างาน
ตามที่ครูมอบหมาย การสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง การแยกแยะ
ข้อเท็จจริง การจัดกลุ่มข้อมูล และการเสนอความคิดตามประเด็นที่ถาม 
สามารถสรุปและน าเสนอความคิดจากเรียนที่เรียน อ่าน เสนอความคิดตาม
ประเด็นที่ถามได้  และนอกจากนี้มีการทดสอบความรู้ด้านภาษาจีน  

 
            ผู้เรียนสามารถอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 
86.50 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

 สรุป ผู้ เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำรในแต่ละระดับชั้นตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำก ำหนด คิดเป็นร้อยละ  91.80 
 

1.4 ผู้ เรียนมีทักษะในกำรคิดค ำนวณในแต่ละดับชั้นตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำก ำหนด  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
- ระดับชั้นประถมศึกษาปึที่ 1- 6 คิดเป็นร้อยละ  90.26  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 คิดเป็นร้อยละ  63.61 
  ค่าเฉลี่ยรวม                      คิดเป็นร้อยละ   76.94 

สรุป ผู้เรียนมีทักษะในกำรคิดค ำนวณในแต่ละดับชั้นตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 76.94 
สรุปในปีกำรศึกษำ 2562 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน  

กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดคิด
เป็นร้อยละ  92.19 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 

 

ล าดับที่ ระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 99.33 
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 99.26 
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 96.4 
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 99.28 
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 94.44 
6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 100 
7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 78.04 
8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 60.44 
9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 63.13 
10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 91.66 
11. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 100.00 
12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 56.00 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 86.50 

2. มีความสามารถในการ
คิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมี

2.1 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่ำงรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ 

ยอด
เยี่ยม 
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วิ จารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้ จากการสังเกตในการจัดกิจกรรมกลุ่มของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอน โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และจากการน าเสนอโครงงาน/ IS ของนักเรียนจาก
นโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน/ IS  การจัดกิจกรรม Science 
Innovation Design มีผลกำรด ำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 90.20  แสดงว่า
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีการน าไปทดลองใช้ใน
ชุมชน และเผยแพร่นวัตกรรมในสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
      สรุป ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ  คิดเป็นร้อย
ละ 90.20  
 
2.2. ผู้เรียนมีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ 
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน การฟัง การสืบค้นข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ เป็นต้น แล้วน า 
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ คัดแยกข้อมูล สรุปข้อมูล อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น โดยผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีความสามารถในการ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรอบยอด คิดอย่างเป็นระบบ มีความคิด 
แบบองค์รวม มีการจัดระเบียบทางความคิดอย่างเป็นเหตุและเป็นผล แล้ว 
น ามาสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง โดยการสื่อสาร หรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง โดยการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
 กิจกรรมรักการอ่าน 8 กลุ่มสาระตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษา

ปีที่ 6  
- โดยประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

แล้วน าข้อมูลมาแปะติดในสมุดรักการอ่าน สรุปข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นเรื่องการน ามาประยุกต์ใช้ (2 เรื่อง) ตามท่ีครูก าหนด 

- ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลที่นักเรียนเลือกมาแปะติดใส่สมุด
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รักการอ่าน 3 เรื่อง ตามท่ีครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระก าหนด มาสรุป
เนื้อหา และแสดงความคิดเห็นเรื่องการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วน า
สรุปที่นักเรียนเลือกมาแปะติดใส่สมุดรักการอ่าน 3 เรื่อง ตามท่ี
ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระก าหนด จากนั้นจะสรุปข้อมูลที่ตนเองน ามา
ติด ตั้งค าถาม 2-3 ข้อ จากเรื่องที่ตนเลือก และแสดงความคิดเห็นเรื่อง
การน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง 

       จากการท ากิจกรรมรักการอ่าน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีทักษะในการตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็นด้วยภาษาและวิธีการของตนเอง บ่งบอกถึงความสามารถในการคิด
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และมีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  95.90 

กิจกรรมรักกำรอ่ำน 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัลที่ได้ 

1 
2 
3 
4 
5 

เด็กหญิงสรินธร  ศรินนภากร 
เด็กหญิงอัจจมิา  ศรีมาตย ์
เด็กหญิงสิริรัช   อินพหล 
เด็กชายชญานนท์   จิตต์ทรัพย ์
เด็กหญิงวิภัทรา  ปัญญาเสน 

ม.1/1 
ม.1/1 
ม.1/1 
ม.1/1 
ม.1/1 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ชมเชย 
ชมเชย 

1 
2 
3 
4 
5 

เด็กหญิงณัฐพร  ถ่ินสูงเนิน 
เด็กหญิงณัฐฎณ์ิชชา อัครบิยโภคิน 
เด็กหญิงขัวญจริา   จึงรุ่งเรืองรัตน ์
เด็กชายอันดา   มิตรมากร 
เด็กชายพสุเทพ   เงินกระโทก 

ม.2/1 
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.2/6 
ม.2/1 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ชมเชย 
ชมเชย 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัลที่ได้ 

1 
2 
3 
4 
5 

เด็กหญิงณัฐภูมิ  เอ็งสุวรรณ ์
เด็กหญิงจณิณพตั  ใจภูม ิ
เด็กหญิงปาณิสรา  กุลศริ ิ
เด็กหญิงภัทรชราภา  สังข์ประเสรฐิ 
เด็กหญิงศภุิสรา   โชติญาโณ 

ม.3/1 
ม.3/1 
ม.3/1 
ม.3/6 
ม.3/6 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ชมเชย 
ชมเชย 

1 
2 
3 

นางสาวเจนจริา  สุขเมือง 
นางสาวกฤติยาวดี  อินละพัด 
นางสาวอรปรียา  จันทนา 

ม.4/1 
ม.4/1 
ม.4/1 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 



71 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

4 
5 

นางสาวนรากร  แขนงแก้ว 
นางสาวณัชชา  วัฒนวาณิชกุล 

ม.4/1 
ม.4/2 

ชมเชย 
ชมเชย 

1 
2 
3 
4 
5 

นางสาวจารุกญัญ์  คงคาม ี
นางสาวประวณี์นุช  กันหานนท์ 
นางสาวเกียรติภรณ์  เอี่ยมสุข 
นางสาวปัญ์ศ์ฐิฏา  รัตนวิจิตร 
นางสาวแพรวา   ร่วมรักษ์ 

ม.5/4 
ม.5/3 
ม.5/3 
ม.5/1 
ม.5/3 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ชมเชย 
ชมเชย 

1 
2 
3 
4 
5 

นางสาวอภิษฏา  เกตศุร ี
นางสาวมัยตรัย  สังข์วงศ ์
นายชนิศ   จิ้มลิ้มเลิศ 
นายกีรติ   กิจเกตุก้อง 
นางสาวทักษพร  สุทธิปัญโญ 

ม.6/2 
ม.6/2 
ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/2 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ชมเชย 
ชมเชย 

       
นอกจากนี้โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
วิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้
มารยาทไทยในทุกรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน และมีการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผ่านการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1.กิจกรรมมารยาทไทย (ACR มารยาทงาม)  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อย
ละ  83.51 ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

 
 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 ด.ญ.ปพีชญ์ชฎาพร   วัฒนกุญชร ป.1/5 ชนะเลิศ 
2 ด.ช.กันต์กวี    แสบงบาล 
3 ด.ช.ธนภัทร   ถิระนันท ์ ป.1/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 
4 ด.ญ.ปณิตา   อมฤตานนท์ 
5 ด.ช.ธรรมศ   มีส ี ป.1/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 
6 ด.ญ.นันท์นภสั   มีทับ 
    

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 ด.ช.ณัฏฐกติติ์   หอมฟุ้ง ป.2/4 ชนะเลิศ 
2 ด.ญ.ปณัณร์ัก   รักกสิกร 
3 ด.ช.ณฐพล   ล าภา ป.2/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 
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4 ด.ญ.ปวณี์สดุา   แสงจันทร ์
5 ด.ช.พัทธ์ธาวิน   ไชยสร ป.2/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 
6 ด.ญ.ประณัยยา   ราชแป้น 

    
 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 ด.ช.คุณธรรม   อิสสอาด ป.3/1 ชนะเลิศ 
2 ด.ญ.จันทรสัม์   นิลใจพงษ ์
3 ด.ญ.รินรตา   พวงช้อย ป.3/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 
4 ด.ช.ปุณณวิช   เสียมทอง 
5 ด.ช.ราชา   พิว ป.3/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 
6 ด.ญ.ภริัญญา   บุ้งทิม 
    

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 ด.ญ.ณิรัชชาภา   สุขาล ป.4/1 ชนะเลิศ 
2 ด.ช.ตรัย   เสมอวงษ์ 
3 ด.ญ.กันยาพร   ช่างจด ป.4/5 รองชนะเลิศอันดับ 1 
4 ด.ช.ธีฑัต   ลิ้มอังกร ู
5 ด.ญ.กวินธิดา   สุขสวัสดิ ์ ป.4/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 
6 ด.ช.กวี   เกษตรภิบาล 
    

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 ด.ช.ธรธรณ์   จันทร์ธนไพบูลย ์ ป.5/1 ชนะเลิศ 
2 ด.ญ.พัทธ์ธีรา   บุญกระโทก 
3 ด.ช.ณัฐพัฒน์   ทองเชื้อ ป.5/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 
4 ด.ช.ปทิตตา   อ่องละออ 
5 ด.ช.ปฎิพล   วนรัตน ์ ป.5/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 
6 ด.ญ.แพรวพิชชา   จันหอมไกล 

 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 ด.ญ.อาทิยา   นาคปัญญา ป.6/1 ชนะเลิศ 
2 ด.ช.โยธิน   โล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

3 ด.ญ.กรณุา   ศรีจันทร์ม่วง ป.6/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 
4 ด.ช.ธนกฤต   ศิริชุ่ม 
5 ด.ช.ชาญชน   โพธิ์ศรี ป.6/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 
6 ด.ญ.ศริญญา   จิธานนท์ 
    

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 ด.ช.สิตริน   สุวรรณโชต ิ ม.1/2 ชนะเลิศ 
2 ด.ญ.พุทธิชา   จันทรังษี 
3 ด.ช.ศุภกร   ทิพประมวล ม.1/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 
4 ด.ญ.วีรินทร์   มะเมยีงเมือง 
5 ด.ช.ศรัณญพงศ์   ไพรวงษ ์ ม.1/6 รองชนะเลิศอันดับ 2 
6 ด.ญ.มติรารีย์   ด้ายรินรัมย ์
  

 
  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 ด.ช.ปัณณวิทย์   กอบตระกลู ม.2/6 ชนะเลิศ 
2 ด.ญ.พรรณรมล   ตรัยรัตน์อภิวัน 
3 ด.ช.วรภัทร   ชัยโรจน์วงศ์ ม.2/1 รองชนะเลิศอันดับ 

1 4 ด.ญ.พัฒนพร   พัฒนภูทอง 
5 ด.ช.ภูมิใจ   พรหมณรงค ์ ม.2/4 รองชนะเลิศอันดับ 

2 6 ด.ญ.ภคพร   บังเกิดธรรม 
    

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 ด.ช.รชต   รุ่งโรจน ์ ม.3/1 ชนะเลิศ 
2 ด.ญ.ธนัชชา   จ ารัสกิจติวัลย ์
3 ด.ช.ปภาวิชญ์   ศิริพันธ ์ ม.3/4 
4 ด.ญ.ภัทรวรรณ   กล่ าโอด 
5 ด.ช.ณัฐภัทร   เหลืองอร่าม ม.3/3 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 6 ด.ญ.ณัฐชนก   ชลกาญจน์สกลุ 
7 ด.ช.พสธร   ทองบัณฑิต ม.3/6 รองชนะเลิศ

อันดับ 2 8 ด.ญ.พัทธภรณ์   ศรีแสงทรัพย ์
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

1 น.ส.นรีพร   พันธุ์เพียร ม.4/3 ชนะเลิศ 
2 นายธัญเทพ   พุ่มประยรู 
3 น.ส.ณิชกานต์   ลิ้มศิร ิ ม.4/4 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 4 นายรัชกฤช   ดิลกวัฒนการ 
5 น.ส.ปุณณษา   ชลศรานนท์ ม.4/5 รองชนะเลิศ

อันดับ 2 6 นายรุจิภาส   ปิดกันภยัธ ารง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 

1 น.ส.เปรมมิกา   บุญแก้ว ม.5/1 ชนะเลิศ 
2 นายชานน   เซียวพิบูลย์กิจ 
3 น.ส.แพรวา   ร่วมรักษ์ ม.5/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 
4 นายพัสกร   ภูมสิิทธ์ิ 
5 น.ส.จารุกญัญ์   คงคาม ี ม.5/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 
6 นายเอริค อภิวัฒน์  เมลีส 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รางวัลที่ไดร้ับ 
1 น.ส.สริปภา   คงคาลยั ม.6/1 ชนะเลิศ 
2 นายนัฏฐชัย   สุรีย์พงษ ์
3 น.ส.มัยตรัย   สังข์วงศ ์ ม.6/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 
4 นายพีรวิชญ์   สุพรรณสม 
5 น.ส.อภิชยา   พินิจ ม.6/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 
6 นายณัฐสิทธ์ิ   ประทีปสกุลทอง 

 
2.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมนี้ 
ครูผู้รับผิดชอบจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาโดย
ผ่านการจัดนิทรรศการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
ผู้เรียนจะจับฉลากเลือกข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบว่าต้องท าอะไรบ้าง โดย
การสืบค้นข้อมูล หาภาพ วาดรูปประกอบ ตระเตรียมผลงาน แล้วน ามา
จัดนิทรรศการเพ่ือให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เข้ามาชม ตอบค าถาม ท าใบงาน รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรม
จากภายนอก เช่น ลิเก  หนังใหญ่วัดบ้านดอนบนเวที มีการประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

จากการท ากิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  95.24 
 สรุป ผู้เรียนมีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  มีผลกำรประเมินคิด
เป็นร้อยละ 91.55 
 
2.3 ผู้เรียนมีกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล 
       โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญผา่นกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสนิใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล มีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยผา่นการจัดกิจกรรม 
การจัดท าโครงงานบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ และประกวดโครงงาน ทุก
ระดับชัน้ คิดเป็นร้อยละ  100  กิจกรรมโครงการบูรณาการกิจกรรมหุ่นยนต์ 
กิจกรรมการสร้างการพัฒนาเรือ HOVERCRAFT อากาศยานไร้คนขับ 
ครูผู้สอนคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ เรือ 
Hovercraft และอากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งผู้เรียนที่มีความสนใจโดย
ครูผู้สอนจะให้ความรู้ โดยการออกแบบจากอินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นสื่อในการออกแบบ แล้วซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เอามาประกอบจากนั้นท าการ
ทดลองเมื่อพบปัญหาจะมาช่วยกันแก้ไขแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาข้อผิดพลาด
แล้วดัดแปลงออกแบบท าการทดลอง จนเกิดความสมบูรณ์แบบ จนเกิดความ
ช านาญ จึงส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนประกาศรับสมัคร จนส่งผลท าให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามี
ผลการแข่งขันภายนอก ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 

ล ำดับ
ที่ 

รำยชื่อนักเรียน รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน 

1 นายกฤษฏา  ประกอบศลิป ์
นายธนกร  บุญมาวงค ์
ฝึกซ้อมโดย ม. อโรชา  สุภานิชย ์
               ม. วุฒิพงษ์  สว่างวงษ์  

เหรียญทอง หุ่นยนต์ยวุชนชิงชนะเลิศ
ประเทศไทย 
ณ Convention Hall 
สถาบันการจัดการ
ปัญญาภวิัฒน์(วันที่ 22 - 
23 มิถุนายน  2562) 
 
 

ล ำดับ
ที่ 

รำยชื่อนักเรียน รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

2 ด.ญ.วรกญัญา  ญาติจันทร ์
ด.ช.ธีรวัฒน์   วงษ์เสง่ีย  
ด.ช.ศักดิ์ชุมพร  สายสุด  
ด.ช.ชนินทร์  ทับเพ็ชร 
ด.ญ.วงศ์รุ้ง   สังข์วงศ์ 
ด.ช.นรากร   เชื้อทอง   
ด.ญ.ธัญรดา  เตชะธนะชัย 
ด.ช. ณัฐวัตร  ลีลาวงศ์พิสุทธ์ิ 
ด.ช. ณัฎฐาพงศ์  จันทร์ขุน 
ด.ช.อดิเทพ  โพระนก  
ฝึกซ้อมโดย มสิปิยทิพย์  เชียงอุทัย 

ชมเชย การประกวดแสดง
ละครวิทยาศาสตร ์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.บูรพา 
วันท่ี 16 สิงหาคม  
2562 

3 นายชินภัทร์  นิ่มทัศนศิร ิ
น.ส.เขมสิรา  วัฒนยืนยง 
นายพีรณัฐ  ดิษยะศริน 
นายภคพล  พงศ์ภัคอนันต ์
นายภานุพงศ์  ยืนหยัดชัย 
นายปฏิพัทธ์  คิ้วสถาพร 
นายวรปรัชญ์  เลาหพจนารถ 
น.ส.อรปรียา  จันทนา 
ฝึกซ้อมโดย มสิพัฒนี  สกุลช่างเสนาะ 

ชนะเลิศ การแข่งขันเบียร์เกม 
ณ  ม.บูรพา จันทบุร ี
วันท่ี 18 สิงหาคม  
2562 

4 เด็กชายณัฐภูม ิ เอ็งสุวรรณ 
เด็กหญิงธนภรณ ์ งามเสง่ียม 
เด็กหญิงเบญญ์ศศิภา   ค าพิลา 

ฝึกซ้อมโดย มสิปิยทิพย์  เชียงอุทัย 

เหรียญเงิน การแสดงทาง
วิทยาศาสตร ์
ณ โรงเรียนมาบตา
พุดพันพิทยาคาร 
วันท่ี 3 ตุลาคม  
2562 

5.   นายนราชล   ใจตรงด ี
นายปองพล  จอกสมุทร 
นายภูชิสส์   สุขส าราญ 
ฝึกซ้อมโดย ม. อโรชา  สุภานิชย ์
               ม. วุฒิพงษ์  สว่างวงษ์ 

เหรียญทอง วิทยาศาสตร์ การ
แข่งขันอากาศยาน
บังคับด้วยวิทยุ 
ประเภทพิชิต
เป้าหมาย ม.4-ม.6 
82 ทอง 
ณ โรงเรียนมาบตา
พุดพันพิทยาคาร 
วันท่ี 3 ตุลาคม  
2562 

ล ำดับ
ที่ 

รำยชื่อนักเรียน รำงวัลที่
ได้รับ 

รำยกำรแข่งขัน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

6 นายกีรติ  โพธิ์วงศ ์
นายพีรวิชญ์  สุพรรณสม 
นายอนวัช  แสงวงศ์ 
 
ฝึกซ้อมโดย ม. อโรชา  สุภานิชย ์
               ม. วุฒิพงษ์  สว่างวงษ์ 

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

หุ่นยนต์ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน 
ม.4-ม.6 82 ทอง  
ณ โรงเรียนมาบตา
พุดพันพิทยาคาร 
วันท่ี 3 ตุลาคม  
2562 
 

7. นาย รัชชานน์   มีใจดี 
นายธีร์ปกรณ์   พิมลชัยกุล 
นายสรวิชญ์   ตนพิทักษ 
ฝึกซ้อมโดย ม. อโรชา  สุภานิชย ์
               ม. วุฒิพงษ์  สว่างวงษ์ 

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 
 

หุ่นยนต์ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.4-ม.6 30  
ณ โรงเรียนมาบตา
พุดพันพิทยาคาร 
วันท่ี 3 ตุลาคม  
2562 

8 เด็กชายปฏิภาณ  ชาญชวีพิทกัษ์กุล 
นายวิศว์  ศิริวัฒน ์
นายสายฟ้า  จันทรม์า 
ฝึกซ้อมโดย ม. อโรชา  สุภานิชย ์
               ม. วุฒิพงษ์  สว่างวงษ์ 

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 
 

หุ่นยนต์ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสูง ม.
4-ม.6    
ณ โรงเรียนมาบตา
พุดพันพิทยาคาร 
วันท่ี 3 ตุลาคม  
2562 
 

 
สรุป ผู้เรียนมีกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล มีผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
      
       สรุป  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ   คิดเป็น
ร้อยละ   93.92 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
 
 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

3.1  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งตัวเองและกำร
ท ำงำนเป็นทีม 

ยอด
เยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

      โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ
โรงเรียนโดยมีจุดเน้น ในด้านกระบวนการคิด การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมในปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียน เน้นการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน (Project Based Learning ) ในทุกระดับชั้น ทั้งนี้ผู้เรียน
ได้น าความรู้มาสร้างสรรค์ นวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีหลักฐาน
ตามโครงการ / งาน / กิจกรรม และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

- หุ่นยนต์เจ้าความเร็ว จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีประทุม บางเขน 
กรุงเทพมหานคร เข้ารอบชิง 8 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศได้ล าดับที่ 
6 จาก  175 ทีมท่ัวประเทศ 

- งานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราคา (Make x Robot 
Thailand)  จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากทีมเข้าแข่งขัน 44 ทีม 

- งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 
ประจ าปีการศึกษา  2562 

           จัดโดย โรงเรียนมาบตาพุตพันพิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
           เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน  การแข่งขัน 
           หุ่นยนต์ระดับกลาง  ม ต้น และ ม ปลายรางวัลชนะเลิศ 
           เหรียญทองและรองชนะเสิศอันดับที่1 เหรียญเงิน การแข่งขัน 
           หุ่นยนต์ระดับสูง ม ต้น  และ  ม ปลาย 
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน  การแข่งขันหุ่นยนต์ 
           ระดับพ้ืนฐาน ม ปลาย 

- การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 จัด
โดย สพม. เขต 18 (ชลบุรี, ระยอง) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 

- การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 จัดโดย 
สพม. เขต 18 (ชลบุรี, ระยอง) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

- การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 จัดโดย 
สพม. เขต 18 (ชลบุรี, ระยอง) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

- การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 จัดโดย สพม. 
เขต 18 (ชลบุรี, ระยอง) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็น
ทีม โดยผ่านกิจกรรม 
- กิจกรรม Maths Innovation Design  มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  96.88 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

- กิจกรรม Creative Design มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  92.58 
- กิจกรรม Foreign Languages Innovation Design มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  89.82 
- กิจกรรม Social Innovation Design  มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.15  
- กิจกรรม Thai Innovation Design  มีผลการประเมิน คดิเป็นร้อยละ  98.88 
- กิจกรรม  Science Innovation Design มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  90.20   
สรุป   ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งตัวเองและกำร
ท ำงำนเป็นทีม  มีผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 93.25 
3.2. ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมโยงองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้ในกำร
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน 
ผลผลิต 
         ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต โดยผ่านกิจกรรมโครงงาน มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยะล 
100    โครงการ Robotic Educational  School มีผลการประเมิน คิดเป็น
ร้อยละ 89.99    
สรุป ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมโยงองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้ในกำร
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน 
ผลผลิต  มีผลกำรประเมิน 95 
        สรุปผล ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  คิดเป็นร้อย
ละ  94.13   อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

4. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

              จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปี 2562-
2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มี
คุณภาพ มาตรฐานสากล  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสามามารถ
รอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสาล (ทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ 
การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและ
การเปน็ผู้ประกอบการ 
      4.1   ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
           ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน การท าชิ้นงาน และมีผลสมัฤทธ์ิของ
ผู้เรยีนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน ระดบัช้ัน ป.1-ม.6  มีผลดังนี ้

ป.1            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  100 
ป.2            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  100 
ป.3            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  100 

ยอดเยีย่ม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

ป.4            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  100 
ป.5            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  100 

      ป.6             มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  100 
       ม.1            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ   87.84 
       ม.2            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ   89.93 
       ม.3            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ   80.41 
       ม.4            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ   76.61 
       ม.5            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ   87.94 
       ม.6            มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ   86.09 
       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการใช้เทคโนโลยี เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.40 
      สรุป ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร คิดเป็นร้อยละ   92.40 
4.2  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม 
        ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน อย่างสร้างสรรค์  โดยผ่านโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
เพ่ือการแข่งขันภายนอก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กิจกรรม Creative 
Design  (กลุ่มสาระ กอท)   มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  92.58  
       สรุป ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเพื่อพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร 
กำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม  มีผลกำรประเมินคิดเป็นร้อย
ละ 92.58 
        สรุป มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มีผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.49  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
    โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 85.11  ดังตารางต่อไปนี้ 

ดีเลิศ 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระฯ ที่มีเกรด 3-4 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 –มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562 

 

สรุป ผู้เรียนบรรลุกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  มีผลกำร
ประเมินคิดเป็นร้อยละ  85.11 

 
5.2. ผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำก
พื้นฐำนเดิม 
           ในปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับร้อยละ 85.41 และปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับร้อยละ 
85.11 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2561 สูงกว่า ในปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 0.06 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562 
ประถม มัธยม 

กลุ่มสาระภาษาไทย 91.17 65.24 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 90.26 63.61 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 92.43 71.60 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

88.16 79.51 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 99.42 89.80 

กลุ่มสาระคิลปะ 97.81 83.51 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 97.91 90.41 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 95.98 94.91 

ค่าเฉลี่ย 94.14 76.07 

ค่าเฉลี่ยรวม 85.11 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระฯ ที่มีเกรด 3-4 
ปีกำรศึกษำ 2561-2562 

        

และมีผลการประเมินหลักสูตรของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นไปตาม

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ  80.60 
 
      สรุป ผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำก
พื้นฐำนเดิม  มีผลกำรประเมินหลักสูตรคิดเป็น  80.60 
 
5.3.  ผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ หรือผลกำร
ทดสอบอ่ืน ๆ 
      ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง ในปีการศึกษา 2562  มีผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชั้น ตามตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ประถม มัธยม ประถม มัธยม 

กลุ่มสาระภาษาไทย 92.79 58.10 91.17 65.24 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 90.69 65.96 90.26 63.61 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 91.36 68.53 92.43 71.60 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

90.16 78.24 88.16 79.51 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 97.35 95.77 99.42 89.80 

กลุ่มสาระคิลปะ 97.89 91.39 97.81 83.51 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 95.56 91.42 97.91 90.41 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 94.65 66.78 95.98 94.91 

ค่าเฉลี่ย 93.81 77.02 94.14 76.07 

ค่าเฉลี่ยรวม 85.71 85.11 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ 2562 

กลุ่มสาระฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 57.97 49.07 
คณิตศาสตร์ 51.32 32.90 
วิทยาศาสตร์ 49.63 35.55 
ภาษาอังกฤษ 66.74 34.42 

 
ผลกำรทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ปีกำรศึกษำ 2562 
กลุ่มสาระฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 62.44 55.14 
คณิตศาสตร์ 40.48 26.73 
วิทยาศาสตร์ 33.25 30.07 
ภาษาอังกฤษ 49.23 33.25 

 
ผลกำรทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ปีกำรศึกษำ 2562 
กลุ่มสาระฯ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 43.02 42.21 
คณิตศาสตร์ 30.10 25.41 
วิทยาศาสตร์ 31.00 29.20 
ภาษาอังกฤษ 41.06 29.20 
สังคมศึกษาฯ 37.66 35.70 

 ผลการท าสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม จ านวน  
3  คน วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม จ านวน 10 คน  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม  
จ านวน 1 คน 

สรุปจ ำนวนนักเรียนที่สอบ O-NET สูงกว่ำขีดจ ำกัดล่ำง คิดเป็นร้อยละ 
68.08 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

          - ในปีการศึกษา 2561 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ คะแนน
เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 48.68 และในปีการศึกษา 2562  ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ   45.68  เมื่อเปรียบเทียบผล
การทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า ผล
การทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 ผลการทดสอบ FSG ของผู้ เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบเฉลี่ยในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย  47.81 คะแนนคณิตศาสตร์  48.52 คะแนน วิทยาศาสตร์  51.31 
คะแนน สังคมฯ  45.24  คะแนน และภาษาต่างประเทศ  51.04  คะแนน  
สรุปค่ำเฉลี่ยรวม 48.78 
  

ผลการทดสอบ FSG ของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ ป.3 ป.6 ม.3 
ค่าเฉลี่ย 

รร. 
ค่าเฉลี่ย 

FSG 
ค่าเฉลี่ย 

รร. 
ค่าเฉลี่ย 

FSG 
ค่าเฉลี่ย 

รร. 
ค่าเฉลี่ย 

FSG 

ภาษาไทย 44.03 46.64 51.30 53.58 48.09 48.20 

คณิตศาสตร์ 52.69 52.85 55.96 54.47 36.92 36.82 

วิทยาศาสตร์ 48.52 49.06 57.83 55.15 47.57 47.98 

สังคมฯ 48.36 52.15 44.31 45.92 43.06 44.50 

ภาษาต่างประเทศ 57.74 59.38 55.16 54.12 40.23 42.48 

ค่าเฉลี่ยรวม 50.27 52.02 52.91 52.65 43.17 44.00 
 
 
 
 

 ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (Reading 
Test :RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ ใน
ระดับดีมากและระดับดี คิดเป็นร้อยละ 84.61 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ  
55.27 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน  
(National Test : NT) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
ด้าน โรงเรียน จังหวัด ศึกษาธ ิ

การภาค 
สังกัด ประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์  
(Mathematics) 

58.30 47.93 47.05 44.88 44.94 

 ด้านภาษาไทย (Thai 
Language) 

52.24 48.76 48.59 
 

48.33 46.46 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 55.27 48.35 47.82 46.61 45.70 
 

       สรุป ผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ หรือผลกำร
ทดสอบอ่ืน ๆ มีผลกำรประเมิน   64.18 
     สรุปผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ คิดเป็นร้อยละ  77.93      อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
 

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

การอ่าน
ออกเสียง 

193 67.48 45 15.73 25 8.74 23 8.04 

การอ่านรู้
เรื่อง 

184 64.33 69 24.12 30 10.48 3 1.04 

รวม 2 
สมรรถนะ 

190 66.43 52 18.18 32 11.18 12 4.19 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และ เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ ง าน
อาชีพ 

 6.1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีในกำรศึกษำต่อ 
       โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่อการท างานหรืองานอาชีพ  และพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  โดย 
     -  ระดับชั้น ป.6 และ ม.3  มีการแนะแนวทางการศึกษาต่อจากฝ่าย
วิชาการและส ารวจความพึงพอใจในการศึกษาต่อ รวมถึงการเลือกแผนการ
เรียนที่สนใจและเหมาะสมในอนาคต 
     - ระดับชั้น ม.6  มีการแนะแนวทางในการศึกษาต่อจากรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์
เก่า และฝึกประสบการณ์อาชีพที่นักเรียนสนใจตามหน่วยงานราชการและ
เอกชน  นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้แนวทางกับนักเรียน โดยผ่านโครงการแนะแนวใน
ศตวรรษท่ี 21 มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 97.80 
          สรุป ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีในกำรศึกษำต่อ มี
ผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 97.80 
      6.2. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีในกำรจัดกำร กำร
ท ำงำนหรืองำนอำชีพ 
นอกจากนี้ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนได้แก่  กิจกรรมงาน
แนะแนวกับบริการงานแนะแนว กิจกรรม Open house และมีการส ารวจ
ความต้องการของผู้เรียนได้แก่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส ารวจความสนใจใน
อาชีพ ส ารวจการประเมินพฤติกรรมนักเรียน   (SDQ) ระดับประถมศึกษา 
และ การส ารวจความต้องและความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3  และโครงการเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ
และอาชีพ  มีผลการประเมิน 89.28  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
       สรุป ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีในกำรจัดกำร กำร
ท ำงำนหรืองำนอำชีพ มีผลกำรประเมิน 89.28 
สรุป ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อใน
ระดับชั้นที่สูงข้ึนและกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ  คิดเป็นร้อยละ 93.54 อยู่
ในระดับยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

ยอด
เยี่ยม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
ก าหนด 

1.1     ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพในกฎกติกำ   
นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีคุณลักษณะและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซ่ึง
ระบุไว้ 8 + 1 ประการ ซึ่ง มีผลการประเมิน ดังนี้  

ล าดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ จ านวน 
นักเรียน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3057 3057 0 0 0 
2 ซื่อสัตย์สุจริต 3057 3057 0 0 0 
3 มีวินัย 3057 3007 50 0 0 
4 ใฝ่เรียนรู้ 3057 2966 91 0 0 
5 อยู่อย่างพอเพียง 3057 3057 0 0 0 
6 มุ่งม่ันในการท างาน 3057 2975 82 0 0 
7 รักความเป็นไทย 3057 3057 0 0 0 
8 มีจิตสาธารณะ 3057 3045 12 0 0 
9 มีภาวะผู้น า 3057 3048 9 0 0 
 ค่าเฉลี่ย 100 99.11 0.89 0.00 0.00 

 ค่าเฉลี่ย 4-5 100 
 

สรุป ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา  มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
1.2. ผู้เรียนมีค่ำนิยมและจิตส ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีความกตัญญูกตเวที 
ต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกัน
มา   พร้อมทั้งแสดงออกถึงความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่น บ าเพ็ญประโยชนต่อสังคม โดยผ่านการท ากิจกรรมจิตอาสา มีการ
บันทึก ประเมินตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551  มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.75  กิจกรรมปันน้ าใจแด่
ผู้ด้อยโอกาส มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 89.61  โครงการส่งเสริม 
พัฒนาระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการด าเนินงานคิด
เป็น ร้อยละ 92.58  โครงการส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น ามีผลการด าเนินงาน 

ยอด
เยี่ยม 
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คิดเป็นร้อยละ 99.06  และ โครงการ 7 Habits  ผลการด าเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 93.06 

สรุป ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  
93.61 

ดังนั้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมอันพึงประสงค์ที่ดีตำม
สถำนศึกษำก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 96.81  อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
สูงกว่ำมำตรฐำนที่โรงเรียนก ำหนด 

 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

  2.1  ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย 
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทยโดยผ่านการจัด
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.กิจกรรมวันภาษาไทย 
2.กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ 
3.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.กิจกรรมสุนทรภู่ 

โดยกิจกรรม 1-3 ได้มีการบูรณาการร่วมกัน ในการจัด 
กิจกรรมที่มีชื่อว่า “วันร าลึก หลุยส์ มารีย์ สดุดีองค์อุปถัมภ์ ร่วมสืบสารภาษา
และวัฒนธรรมไทย” จัดในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีการประชุม
ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมโดยก าหนดให้
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมปลายจับสลากเลือกหัวข้อในการจัดนิทรรศการที่
อาคารปิติมหาการุญ มีหัวข้อดังนี้คือ ที่อยู่อาศัย 4 ภาค โครงการใน
พระราชด าริ  ภูมิปัญญาด้านอาหาร จิตกรรม ประติมากรรม การท าลูก
ประคบสมุนไพร และ การสาธิตการสานกระจูด เป็นตระกร้า กระเป๋า พัด ที่
รองจาน เป็นต้น จากหน่วยงานภายนอกที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  
           นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย คือการแสดงร าตัด ของหมอขวัญ คณะก านันส าเริง อ าเภอ แกลง 
จังหวัด ระยอง มีการแสดงร าวงมาตรฐานของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
กาสรแสดงร้องเพลงไทยลูกทุ่งของ เด็กหญิง พิชาวีร์ สุนทรวิริยะอมร ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1  

ยอด
เยี่ยม 
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          การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่ง
มีผลรางวัลดังนี้ 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 

ล าดับ ชื่อเพลงประกวด ระดับชั้น ผลรางวัล 
1. เพลงผู้ชายในฝัน  ม.3/1 ชนะเลิศ 
2. เพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร ม.3/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 
3. เพลงดาวเต้น ม.ต้น ม.3/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 
4. เพลงห่อหมกฮวก  ม.3/6 ชมเชย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 
ล าดับ ชื่อเพลงประกวด ระดับชั้น ผลรางวัล 

1. เพลงเชพบ๊ะ ม.5/4 ชนะเลิศ 
2. เพลงสาวนาสั่งแฟน ม.6/5 รองชนะเลิศอันดับ 1 
3. เพลงชมทุ่ง ม.5/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 
4. เพลงเชพบ๊ะ ม.4/1 ชมเชย 
5. เพลง 30 ยังแจ๋ว ม.5/1 ชมเชย 

 
          จากการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันใน 3 กิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ส่งผลให้การท ากิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

- กิจกรรมวันภาษาไทย บรรลุตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 80.64 
- กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ บรรลุตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 95.24 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรลุ

ตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 95.24 
 

      สรุป ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทยมี
ผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ  90.37 
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2.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญำไทย   
           นอกจากนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยังมีการจัดกิจกรรมวัน
สุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลก ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 จัดเพ่ือเชิดชู
เกียรติท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาไทย ที่เป็นภาษาของบรรพบุรุษ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต สื่อสารได้อย่างถูกต้อง  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจในตัวท่านสุนทรภู่ บุคคลส าคัญของท้องถิ่น จังหวัดระยอง 
ของประเทศไทยและของโลก  

- กิจกรรมวันสุนทรภู่ บรรลุตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 97.12  
- กิจกรรมวันภาษาไทย บรรลุตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 80.64 
- กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ บรรลุตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 95.24 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรลุ

ตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 95.24 
 
สรุป  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญำไทย  มีผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 92.06 
        ดังนั้น ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย คิดเป็นร้อย
ละ 91.22   อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

3. ก า ร ยอมรั บที่ จ ะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

3.1.ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำน
เพศ วัย  เชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำวัฒนธรรม ประเพณี 
           โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีการศึกษา 
2562 ไว้ในด้านมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย โดยผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือให้
ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นของตนเอง
อย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ ยอมรับในความ
แตกต่างทางด้านศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ ภาษาพูด ภาษาเขียน และ
สามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและถูกต้อง โดยผ่านกิจกรรม
โครงการ ดังต่อไปนี้  

ยอด
เยี่ยม 
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1.  โครงกำรอบรมลูกเสือ-เนตรนำรี ป.1-ป.5, กิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ-
เนตรนำรี ป.6-ม.3 และกิจกรรมค่ำยจิตสำธำรณะบ ำเพ็ญประโยชน์ ม.4-ม.
6 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเพ่ือเน้นการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือเป้นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับ
ผู้เรียนและเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน สามัคคี ความเสียสละ ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย เพ่ือสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของ
ชาติ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนา
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม  ผู้เรียนระหว่างการเข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ผู้เรียนได้รู้จักการท างานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้น า การวางแผน และ
ฝึกการตัดสินใจ ฝึกให้ร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน จากกิจกรรมการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารีท าให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือตนเองและฝึกการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การเข้าค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีผู้เรียนมีความ
กระตือรืนร้น การปรับตัวกับผู้อื่นและกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
ผลที่ได้รับ ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบประเด็นการพิจารณา มีความริเริ่มสร้างสรรค์และเกิด
ผลงานความภูมิใจ มีการวางแผนการท างาน อย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนา
งาน ท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ยึดมั่นในสัจจะธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ 
และรับผิดชอบต่อสังคม โดย  

1) ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับวิชาลูกเสือ สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ คิดเป็นร้อยละ 99 

2) ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน รับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีวินัยในตนเอง มี
จิตสาธารณะ ปฏิบัติตนตามค่านิยมพึงประสงค์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข คิดเป็นร้อยละ 89.00 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำษำวัฒนธรรมจีน Chinese Language 
Immersion Program เพ่ือน านักเรียนและครูไปเรียนภาษาวัฒนธรรม ณ 
Hanbans Autumn Camp Program in TianJin University of Science 
And Technology (TUST) เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 ผู้เรียนทั้งเพศชำยและหญิงที่วัยต่ำงกันเข้าร่วมโครงการ Immersion 
Program  นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เกิดทักษะทางด้านภาษา มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันอย่างเท่าเทียม ผู้เรียน
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สามารถปรับตัวเรียนรู้ เข้ากับภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างของตนเองและ
ประเทศเจ้าของภาษา  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับในการศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมน าไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร ในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวัน คิดเป็นร้อยละ 94.00 มีการยอมรับควำมแตกต่ำงทำงภำษำ
และวัฒนธรรม เปิดใจเรียนรู้และอยู่ได้อย่างมีความสุข 

   ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู่
เรียนได้รับประสบการณ์ตรง สิ่งแวดล้อมภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ยอมรับในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ท าให้เกิดทักษะชีวิตมี
เป้าหมายในการศึกษาต่อ  
 ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ผู้เรียน
สำมำรถปรับตัว  กล้ำคิด กล้ำแสดงออก กล้ำที่จะใช้ภำษำ กล้ำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 96.00  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ถึงแม้จะมี
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม เรียนรู้และปรับตัว อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  
 

4. สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

4.1. ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย 
      จากการที่โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-
2564    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ( ด้านผู้เรียน ) ผู้เรียนมีความรู้เป็นไปตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล  มีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต  มีสุขภาวะที่
ดี มุ่งเน้นสุนทรียภาพอันจะน าไปสู่บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามวิถีนักบุญมงฟอร์ต   
1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  โดย         
งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ด าเนินการส่งเสริมในการจัด 
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี  และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียนประจ าปี  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  95  กิจกรรมโฮมรูม  มี
ผลการประเมินข้อที่ 5 แต่งกายถูกต้อง และทักทายกันด้วยการไหว้ทุกครั้ง 
 มีผลกาประเมินร้อยละ 91.06    
ผู้เรียน ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ในช่วงพัก
กลางวัน/ช่วงหลังเลิกเรียน เช่น บาสเกตบอส  เทเบิลเทนนิส  วอลเล่ย์บอล 
ฟุตซอล ฟุตบอล ว่ายน้ า การที่ผู้ดรียนได้ออกก าลังกายส่งผลให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

ยอด
เยี่ยม 
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ตารางสรุปการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 
เกณฑ์ภำวะกำร

เจริญเติบโต 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

จ ำนวน 
นร. 

ร้อยละ จ ำนวน 
นร. 

ร้อยละ 

อ้วน 339 11.00 345 11.36 
เริ่มอ้วน 285 9.25 284 9.35 
ท้วม 211 6.85 191 6.29 
สมส่วน 1,990 64.57 1,975 65.05 
ค่อนข้างผอม 146 4.74 141 4.64 
ผอม 111 3.60 100 3.29 
รวม 3,082 100 3,036 100 

สรุป ผู้เรียนที่ภาวะการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ปกติ  คิดเป็นร้อยละโดย
แบ่งเป็นรายภาคเรียนได้ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 2,632 คน คิดเป็นร้อยละ 85.40   
ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 2,591 คน คิดเป็นร้อยละ 85.34 
ค่ำเฉลี่ยกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงภำคเรียนที่ 1 – 2 คิดเป็นร้อยละ   
85.37  
 2) สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพของกรมพลศึกษา  พบว่าผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาตั้งแต่ ปานกลาง ดี ดีมาก  คิดเป็นร้อย
ละในแต่ละปีการศึกษาได้ดังนี้ 
 ภาคเรียนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 86.15 
 ภาคเรียนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 87.91 
 
ค่ำเฉลี่ยกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยภำคเรียนที่1–2คิดเป็นร้อยละ 
87.03 
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     ตำรำงสรุปสมรรถภำพ  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 
ระดับสมรรถภำพ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

จ ำนวน 
นักเรียน 

ร้อยละ จ ำนวน 
นักเรียน 

ร้อยละ 

ต่ ามาก 20 0.65 15 0.49 
ต่ า 407 13.21 352 11.59 
ปานกลาง 1,163 37.74 1,091 35.94 
ดี 1,168 37.90 1,227 40.42 
ดีมาก 324 10.51 351 11.56 
รวม 3,082 100 3,036 100 

      
  จาการที่โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพโดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา  กลุ่มสาระศิลปะ  แผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพลศึกษา 
และยังรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ   เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น และมีการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ  ได้รับรางวัลใน
ต่างๆ หลายรางวัล 
สรุป ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย สุขภำพจิต อำรมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย  มีผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ  
89.62  
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   4.2. ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อ่ืน ไม่มี
ควำมขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
        นอกจากนี้ ผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ทุกคนได้มีการเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา โดยผู้เรียนจะต้องท าจิตอาสาคนละ 50 ชั่วโมง/ปี  ซึ่งผู้เรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา ดังนี้ 

 
      ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อ่ืน ไม่มี
ควำมขัดแย้งกับผู้อ่ืน  มีผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ   93.75 
 
สรุป ผู้เรียน ของโรงเรียนเป็นผู้มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ในกำร
ดูแลสุขภำพตนเองและช่วยเหลือสังคม คิดเป็นร้อยละ 91.69  ยอดเยี่ยม 
 
 

สรุปผลมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน          ระดับคุณภำพ:   ยอดเยี่ยม   
ระดับคุณภำพ 5:    ยอดเยี่ยม      ระดับคุณภาพ 4:    ดีเลิศ      ระดับคุณภาพ 3:    ดี  
ระดับคุณภาพ 2: ปานกลาง       ระดับคุณภาพ 1:    ก าลังพัฒนา   
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จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการน าไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็น  4 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 
3. โรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างท่ัวถึง 
4. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น าโดยใช้ 7  Habits ในการพัฒนาภาวะผู้น า 
5. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ STEM 
6. ผู้เรียนได้รับการทดสอบ  4 Skills ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
7. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ 
8. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพด้านวิชาการในการ

แข่งขันระดับนานาชาติ และ ระดับประเทศ 
9. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพในเรื่อง ดนตรี  กีฬา และศิลปะ   
จุดควรพัฒนำ 

1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วน และเริ่มอ้วน ควรจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย ให้ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร เพ่ือ
ควบคุมน้ าหนัก 

2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะ 3 R 8 C 
3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จาก IT ให้เกิดประโยชน์การเรียนเรียนรู้ 
4. การรจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้านอาชีพจากห้องฝึกประสบการณ์จริง 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัเกรด 3-4 รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ในระดบัมธัยม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ 
1.ห้องเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิตัล (depa Young Maker Space) 
2.. Cambridge School 
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     ตำรำงท่ี 40  มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน *** 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

  
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 1.1 ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด 

    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างเป็นระบบ  
    

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน 

    

  2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

    
 

 
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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ประเด็นพิจำรณำ กำรปฏิบัติงำน *** 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน 
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

    

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     

 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของ
ครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่
เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึง
ความปลอดภัย 
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏิบัติงำน *** 

ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได้ ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความ
ปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

    

7 โรงเรียนเพิ่มเติมได ้     
 7.1-7.5     
   สรุปผลกำรประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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  หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แปลผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี

ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 

1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 

3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  



101 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

   กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

2.1 มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.1.1.ก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำร
ศึกษำชำติ นโยบำยของรัฐบำลและต้นสังกัด    
      ทางโรงรียนได้ท าการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เ พ่ือ
ตอบสนองการศึกษาในยุค 4.0   โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
และศึกษาความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และชุมชน  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือเก็บข้อมูลตามสภาพจริง  
2.1.2. ก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง           
กับเป้ำหมำย แผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
นโยบำยของรัฐบำลและต้นสังกัด       
         ทางโรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการจัดท า SWOT Analysis 
มาก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายหมาย และกลยุทธ์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและนโยบายของรัฐบาลและแผน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ ส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  
 
2.1.3.ก ำหนดเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ  กำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
         โ ร ง เ รี ยนมี การก าหนดทิศทางการจั ดการศึ กษาที่
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ตามวิสัยทัศน์ : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้น าทางการศึกษา
ตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต มีคุณภาพมาตรฐานสากล  โดยจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาทุกปี  มีการสรุปผลการ
ด า เนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและทบทวน
แผนปฏิบัติการทุกปี  
 
 
 

 
ยอดเยี่ยม 
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2.1.4. น ำเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่ำนควำมเห็นชอบ        
จำกคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
       ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้แทน 
ชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและ
ระดมความ คิดเห็นให้ความเห็นชอบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของโรงเรียนทบทวนผลการ ด าเนินงานที่ผ่านมา เช่น สรุปการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และ   รายงานประเมินตนเอง 
(SAR)  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียน
ที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม   สามารถด าเนินการประสบความส าเร็จ  น าไป
ปฏิบัติได้จริง น าเสนอข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดในปี
ต่อไป   
 
2.1.5. น ำเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสำธำรณชน 
       นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของโรงเรียนต่อสาธารณชนผ่าน วารสาร และWeb 
Sites ของโรงเรียน   
      สรุป  โ ร ง เ รี ยน มี เป้ ำหมำย วิสั ยทัศน์ และพันธกิ จที่
สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจนมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1  มีกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบ 

                 โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ  โดยจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของ
สถานศึกษาครอบคลุม 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายสeนักผู้อ านวยการ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม   ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ฝ่าย
บริหารทั่วไป และฝ่ายปฐมวัย ที่เ อ้ือต่อ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบ 
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2.2.2. มีกำรน ำแผนไปปฏิบัติ ติดตำมตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

            มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการประกันคุณภาพ
ภายใน  โดยใช้ระบบการบริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle) เป็นกระบวนการบริหาร คุณภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) 
: แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการก าหนด
แนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      มาตรฐานมูลนิธิ
คณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ  ปีการศึกษา (2562-2564) จัดท าแผน/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆเป็นปัจจุบัน 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการ ประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ การปฎิบัติให้เป็นไปตามแผน (Do) : มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีด าเนินตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลและ บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป การตรวจ 
ส อ บ ผ ล ก า ร ป ฎิ บั ติ ง า น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น  ( Check) : 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 
ครั้ง/ภาค เรียน และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา สรุปจัดท ารายงาน ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะท้อน  คุณภาพผู้ เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้น
สังกัดก าหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เข้ามามี ส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกฝ่าย การน า ผลปรับปรุง
พัฒนา (Act) : น าผลการประเมินคุณภาพภายในการประเมิน
ภายนอกและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
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2.2.3  มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกำรนิเทศภำยใน 

โรงเรียนมีการจัดอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอในการให้บริการทางการศึกษา และ
นอกจากนี้ยังจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี ประสิทธิภาพ
และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน ครูดูแลผู้เรียนแบบใกล้ชิด แบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน  พ่ีช่วยน้อง  และนอกจากนี้ยังมีโครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนภาคเรียนละ  1 ครั้ง  มีระบบการนิเทศภายในภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง ครั้ง และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
สม่ าเสมออย่างเป็นรูปธรรม 

2.2.4.สถำนศึกษำมีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

     โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกสรร
ข้อมูลสารสนเทศโดยให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพ่ือ
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ บริหารและการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง และน าหลักธรรมาภิบาล ส าหรับโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยสู่การ  ปฏิบัติ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2.5. สถำนศึกษำให้บุคลำกรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ และร่วมรับผิดชอบต่อผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

      ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน และนอกจากนี้ยังมีการระดมทุนทรัพยากรด้าน
ต่าง ๆจากความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครอง และครูฯ สมาคม
ศิษย์เก่าฯและชุมชนโดยการจัดกิจกรรม ACR เดิน วิ่ง ปั่น  และ
กิจกรรม ACR  Charity Night   เพ่ือพัฒนาความ เป็นเลิศในการ
จัดการศึกษาโดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตาม 
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สภาพความต้องการและจ าเป็น โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล อย่างมีคุณภาพ   โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ   พึงพอใจผลการ
บริหาร การจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 90.00 

 โครงการนิเทศการสอนครูไทยและครูต่างชาติ  มีผลการ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ  97.46 

 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในมีผลการประเมินคิด
เป็นร้อยละ 89.51 

 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจต่อสถานศึกษา  มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.00 

 กิจกรรมทุนการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุป โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ คิด
เป็นร้อยละ  93.39 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 2.3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 2.3.1  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ในด้ำนกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ   
       ทางโรงเรียนได้ด าเนินการบริหารจัดการงานวิชาการในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ 

1. มีการวางแผนการใช้หลักสูตร มีการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
ผู้เรียนในปัจจุบัน 

2. การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นตอนส าคัญของการพัฒนา
หลักสูตร เป็นกระบวนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ในการน าหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

3. ติดตามประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้   การนิเทศ
ติดตามผลการใช้หลักสูตรของครูผู้สอน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

4. การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง เพ่ือน าผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 

ยอดเยื่ยม 
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  2.3.2  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ในด้ำนกำรพัฒนำ
หลักสูตรตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ ชุมชน และท้องถิ่น 
          ทางโรงเรียนมีการส ารวจความต้องการของผู้ปกครองและ
นักเรียนในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และความต้องการของ
ผู้ปกครอง นักเรียนในปัจจุบัน  
 2.3.3  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
          โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มี
การจัดตั้งชมรมตามความสนใจของนักเรียน ดังต่อไปนี้  ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นมีชมรมทั้ งสิ้ น 22 ชมรม    ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายมีชมรมทั้งสิ้น 26 ชมรม  และระดับชั้น
มัธยมศึกษามีชมรมท้ังสิ้น  26 ชมรม              
          การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มี
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
           โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  มาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอน 
ดังนี้ 
            กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำงำน   ครูจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้
เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาชีพการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยผ่านกิจกรรม 
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพ ซึ่งโรงเรียนร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการณ์
ในชุมชน ร่วมกันส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพให้กับ
ผู้เรียน  กำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำน   ครูผู้สอนของโรงเรียนได้จัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้
ความรู้   เป็นผู้อ านวยความสะดวก   หรือผู้ให้ค าแนะน า   ท า
หน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น 
แนะน า และให้ค าปรึกษา เพ่ือให้โครงการส าเร็จลุล่วง ประโยชน์
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ของการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ  โดยมีจ านวนโครงงานดังนี้  ป.1 จ านวน 40 โครงงาน  ป.2 
จ านวน 40 โครงงาน  ป.3 จ านวน 40 โครงงาน  ป.4 จ านวน 39 
โครงงาน  ป.5 จ านวน 42 โครงงาน  ป.6 จ านวน 43 โครงงาน  ม.
1 จ านวน 29 โครงงาน  ม.2 จ านวน 29 โครงงาน  ม.3 จ านวน 30 
โครงงาน  ระดับ ม.4 จ านวน 62 โครงงาน  ระดับ ม.5 จ านวน 57 
โครงงาน  ระดับ ม.6 จ านวน 54 โครงงาน    อีกทั้งกิจกรรมการ
สร้างการพัฒนาเรือ Hovercraft  และอากาศยานไร้คนขับ   
กิจกรรมหุ่นยนต์ระดับมัธยม กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
กิ จ ก ร รม  English  Speaking  Day  แ ล ะ  กิ จ ก ร รม  English  
Camp   ทั้งนี้สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย  PBL    จึงมิใช่
แค่ตัวความรู้  หรือวิธีการหาความรู้   แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ   ทักษะด้านข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี   การออกแบบโครงงานที่ดีจะ
กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและผู้เรียนจะได้ฝึกการ
ใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา  ทักษะการสื่อสาร   และ
ทักษะการสร้างความร่วมมือ ประโยชน์ที่ได้ส าหรับครูที่นอกจากจะ
เป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างาน
แบบร่วมมือกับเพ่ือนครูด้วยกัน รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้เรียนอีกด้วย    กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม   ครูผู้สอนของ
โรงเรียนยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   การ
เรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing และปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกน ามาใช้
อย่างจริงจังในการจัดการเรียนการสอน ที่ว่า “สอนแต่น้อย ให้
เรียนมากๆ Teach less. Learn More”  การเรียนแบบ Learning 
by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็นหลักในการเรียนการ
สอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการ
เรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ  
ครูผู้สอนเป็นพ่ีเลี้ยงและเทรนเนอร์  โดยผ่านกิจกรรม   Morning  
Activities        กิจกรรม ACR  Academic Day  และกิจกรรม 
Show  & Share  กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรแก้ปัญหำ    เป็นรูปแบบ
การเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูผู้สอนของโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และรู้ จักการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้ เรี ยน  
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กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม
ย่อย ขนาดประมาณ 8 -10 คน โดยมีครูหรือผู้สอนประจ ากลุ่ม 1 
คน ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการการเรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรม  
STEM   EDUCATION  โครงงานวิทยาศาสตร์   กิจกรรมการสร้าง
การพัฒนาเรือ Hovercraft  และอากาศยานไร้คนขับ และ 
กิจกรรมหุ่นยนต์ระดับมัธยม    กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ( IS ) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย ซึ่งเป็นการเรียนที่
เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการ
พัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบความสามารถ
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
2.3.4.  ก ำหนดหลักสูตรสถำนศึกษำครอบคลุมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
          หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)    และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4-6)     โดยมี
รายละเอียดหลักสูตร และโปรแกรมการเรียน ดังต่อไปนี้  
            ระดับประถมศึกษำโรงเรียนจัดหลักสูตรและโปรแกรม
การเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
            1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป   จัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติม 
คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/สังคม-อังกฤษ/STEM Education/ 
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge (Starters, Movers, 
Flyers ,KET, PET, FCE) และภาษาจีนตามมาตรฐาน YCT และ 
HSK 
            2) Smart  English จั ดการ เ รี ยนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการกับหลักสูตร Cambridge  
จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทุกรายวิชาและสอนโดยครู
ชาวต่างประเทศ 
            3) Smart Science  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/
สังคม-อังกฤษ/STEM Education เน้นการเรียนคณิตศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์เข้มข้น เน้นกระบวนการคิดติววิทย์และคณิตศาสตร์ 
(เรียนภาคภาษาไทย) รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge และภาษาจีนตาม
มาตรฐาน HSK 
            ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนจัดหลักสูตรและ
โปรแกรมการเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
            1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป  แบ่งเป็น 
3  แผนการเรียน  ได้แก่  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์   
แผนการเรียน คณติศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   และแผนการเรียน
สุนทรียศาสตร์ (ดนตรี – กีฬา)   โดยจัดการเรียนการสอนแยกแผน
ในคาบเรียนที่ 8 
            2) Smart English (บูรณาการหลักสูตรแกนกลาง 
สพฐ .  ภาคอังกฤษ และ หลักสูตร Cambridge)  สอนด้วย
ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นวิชา ภาษาไทย  
ประวัติศาสตร์และ การงานอาชีพ  
            3) Smart Science (บูรณาการหลักสูตรแกนกลาง 
สพฐ. และหลักสูตรเข้มข้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษ ใน Global Mathematics และ Global 
Science)   สอนด้วยภาษาไทย ในวิชาพ้ืนฐานทั่วไป และสอนโดย
ครูชาวต่างประเทศในวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
            ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนจัดหลักสูตร
และโปรแกรมการเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
           1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป  แบ่งเป็น 
3 แผนการเรียนหลัก  7 แผนการเรียนย่อย    ดังต่อไปนี้   1) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มี 2 แผนย่อย  ได้แก่   
วิทยาศาสตร์ – ทั่วไป และ วิทยาศาสตร์ – วิทยาศาสตร์กีฬา     
 2) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   3) แผนการ
เรียนสหศิลป์  มี 4 แผนย่อย ได้แก่  ศิลป์ภาษา -จีน  ศิลป์ภาษา - 
ญี่ปุ่น  ศิลป์ - ดนตรี  และศิลป์ - กีฬา 
           2)  English Program   แบ่ ง เป็น  2 แผนการเรี ยน 
ดังต่อไปนี้    1)  แผนการเรียน English - English (บูรณาการ
หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. ภาคอังกฤษ และหลักสูตร Cambridge)  
สอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นบางรายวิชา  
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เน้นมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ IELTS   เน้นทักษะ การเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี  ระบบโปรแกรม  กราฟิก และDesign   เรียนรู้
ทั กษะวิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์  ( English) ใน  Core 
Mathematics และ  Combined Science (Cambridge)     2) 
แผนการเรียน English - Science (บูรณาการหลักสูตรแกนกลาง 
สพฐ .  ภ าค อังกฤษ  และหลั กสู ตร  Cambridge)  สอนด้ ว ย
ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นบางรายวิชา  เน้น
มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ IELTS   เน้นทักษะ การเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี  ระบบโปรแกรม  กราฟิก และDesign  เน้นความ
เข้มข้นด้านการเรียน  คณิตศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา 
กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (สอนด้วยภาษาไทย) 
 
2.3.5.สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
         จากการเรียนรู้ทั้งหมดนี้   เน้นให้ผู้ เรียนลงมือท า คิด
วิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ผู้เรียนจะต้องมีทักษะและ
ความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่ง ซึ่งทักษะ
พ้ืนฐานเช่น การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ  โดยผ่านกิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ   
4  Skills  กิจกรรม  Pre  YLE   กิจกรรม Pre HSK  และกิจกรรม 
HSK 
          นอกจากนี้มีการประเมินการใช้หลักสูตร เพ่ือที่สถานศึกษา
มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในยุค 4.0 โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีผลการประเมินดังนี้ 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ผลการ
ประเมิน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 85.75 
2 ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียน

อัสสัมชัญระยอง ตามหลักสูตร
แกนกลาง 2551 ปีการศึกษา 2562 

80.60 

3. กิจกรรมชมรม 99.80 
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ล าดับที ่ กิจกรรม ผลการ
ประเมิน 

4. กิจกรรมโครงงาน ป.1-ม.6 บูรณาการกลุ่มสาระ 100.00 
5. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  4  

Skills  
100.00 

6. กิจกรรม  Pre  YLE   100.00 
7. กิจกรรม HSK 95.88 
 ค่าเฉลี่ยรวม 94.58 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย มีผลกำร
ประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.58  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.4.1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกร ให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
โดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพครู เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรสู่
มำตรฐำนสำกล  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มี
ความรู้และมีประสบการณ์ที่ทันสมัยดังนี้  ครูผู้สอนจะต้องได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 50 ชั่วโมง/คน/ปี  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 50 ชั่วโมง/
คน/ปี  ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  ( 40 ชั่วโมง/ปี )   
ครูผู้สอนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในทุก
กลุ่มสาระวิชาอย่างน้อย 50 % ของคาบที่สอน  ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้ Classroom  command ในห้องเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนทุกครั้ง  ส่งครูไปศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษ
ต่างประเทศ  นอกจากนี้ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอนทุกคน
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ 4 ด้าน คือ ความรู้ทั่วไป  ความรู้
เฉพาะสาขาวิชาที่สอน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และความรู้ด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอน  เพื่อเป็นการวัด

ยอดเยี่ยม 
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ระดับความรู้และเป็นข้อมูลในการจัดอัตราก าลังของปีการศึกษา
ต่อไปอีกด้วย 
      จากการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  สรุปผลได้ดังนี้   
กลุ่มสาระ ระดับ จ านวน

ครู 
พัฒนา
ตนเอง
(อบรม) 

แลกเปลี่ย
นเรียนรู ้

พัฒนา 
ด้าน

ภาษาอังก
ฤษ 

พัฒนา
ด้าน ICT 

ภาษาไทย ประถม 11 100% 100% 90% 100% 
มัธยม 6 100% 100% 100% 100% 

ภาษาอังกฤษ ประถม 10 100% 100% 100% 100% 
มัธยม 7 100% 85.71 85.71 100% 

วิทยาศาสตร ์ ประถม 10 100% 100% 100% 100% 
มัธยม 7 100% 85.71% 85.71% 100% 

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

สังคมฯ ประถม 7 100% 100% 85.71% 100% 
มัธยม 7 100% 100% 100% 100% 

สุขศึกษาฯ ประถม 10 100% 100% 90% 100% 
มัธยม 8 100% 100% 100% 100% 

การงานอาชพี 
ฯ 

ประถม 10 100% 100% 100% 100% 
มัธยม 8 100% 100% 100% 100% 

ศิลปะ ประถม 7 100% 100% 100% 100% 
มัธยม 5 100% 100% 100% 100% 

ค่าเฉลี่ย   100% 99.11% 95.17% 100% 
ค่าเฉลี่ยรวม   98.57% 

 
2.4.2  จัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
           โรงเรียนจัดให้มีชุมชนเข้ามาเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนภายนอกที่มีความสนใจในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีได้เข้า
มาศึกษาในวันเสาร์โดยครูเทคโนฯ เป็นผู้สอนให้กับนักเรียนที่สนใจ
เรียน 
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2.4.3 น ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
งำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
          โรงเรียนได้น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยท า MOU กับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ  
การท าวิจัยในชั้นเรียน วิจัยการปฏิบัติการของครูผู้สอนและครู
สนับสนุนการสอน 
 
2.4.4 มีกำรตรวจสอบ ทบทวน กำรปฏิบัติงำนของครู บุคลำกร 
ที่มีผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
          โรงเรียนมีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยครูผู้สอนทุกท่านได้รับ
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ปี
การศึกษาละ  
2 ครั้ง 
สรุปผลกำรนิเทศกำรสอน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ –
มัธยมศึกษำ   

 ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากผลการสรุปการนิเทศการสอนครูผู้สอนระดับประถมศึกษา - 
มัธยมศึกษา มีผลการนิเทศระดับดี - ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.46   
และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา มีผลการนิเทศ
ระดับ พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.54 
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2.4.5.  ถอดบทเรียนเพื่อสร้ำงนวัตกรรมหรือวิธีกำรที่เป็น
แบบอย่ำงท่ีดีที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
          โรงเรียนได้จัดอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการสร้างนวัตกรรมตามบทเรียนและน าไป
จัดการเรียนการสอน  มีการประกวดผลงานในระดับต่าง ๆ ส่งผล
ให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัล 
          นอกจากนี้โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีตนเองได้ท าการสอนโดย
โรงเรียนให้ทุนคณะครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นส่งครูศึกษา
ภายในประเทศตามสาขาที่ตนเองท าการสอนในโรงเรียน ทั้งนี้
โรงเรียนมีความใส่ใจในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีระบบ 
WIFI ที่สามารถเชื่อมต่อได้ รวดเร็วเพ่ือการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการพัฒนาและการศึกษา และมีผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมในการส่งแสริมและพัฒนาดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการเสรมิสร้างครูและบุคลากรสู่มืออาชีพตาม
มาตรฐานสากล 

100 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากล(ศึกษาต่อ
ในระดับปรญิญาตรี-ปริญญาโท) 

100 

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

98.57 

4. การนิเทศการสอน ครผูู้สอนระดับประถมศึกษา – 
มัธยมศึกษา    

97.46 

 ค่าเฉลี่ย 99.00 
      
 สรุปผลกำรพฒันำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำง
วชิำชีพครูของโรงเรียนเป็นไปตำมแผนที่โรงเรียนก ำหนดมีผล
กำรประเมินคิดเป็นร้อยละ  99.00  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5.1 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัย    
         โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความ
ปลอดภัย โดยในแต่และห้องเรียนจะมีบรรยากาศท่ีสะอาดและเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.5.2  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยนอกห้องเรียน ที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
        โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความ
ปลอดภัย มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ร่มรื่น  
สะอาด ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษาท าให้มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ และสถานที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ อาคารเรียนมีความม่ันคง
ผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรช านาญการทุกปี    มีแผนงานอาคาร
สถานที่ ในการก ากับติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มี
แผนการซ่อมบ ารุงรักษา เพ่ือให้พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย  มีแผนงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาใน
การใช้สาธารณูปโภคทุกเดือน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
เช่น สวนสุนทรภู่    ฐานผจญภัยลูกเสือ   สวนพืช ผักสวนครัว 
ฯลฯ   เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
     2.5.3. จัดสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
เป็นรำยบุคคล และเป็นกลุ่ม 
 
          โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม มีการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูง โดยแยกเป็น 2 ระบบ  คือ  ระบบอินเตอร์เน็ตหลัก 
เชื่อมต่อโดยใช้ LAN  ใช้ ISP ของบริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์
จ ากัด  ด้วยความเร็ว Leadline 150/50 Mbps   และระบบ

ยอดเยี่ยม 
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อินเตอร์เน็ตไร้สาย  ใช้ ISP ของบริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์จ ากัด  
ด้วยความเร็ว FTTX 1,000/500 Mbps  โดยมีการด าเนินการดังนี้  
การบริหารจัดการ โดยใช้โปรแกรม MAS School  และ SWIS 
Plus  และการจัดการเรียนรู้ ใช้โปรแกรม E-Book, E-Library, 
Blog, Google Site, ระบบ Wifi เพ่ือการสืบค้นในทุกห้องเรียน 
 
    2.5.4.จัดสภำพแวดล้อมทำงสังคม ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และมีควำมปลอดภัย 
         โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย      มีการส่งเสริมให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการจัดให้นักเรียนทุกคนได้อ่าน
หนังสือ/ ต าราเรียน ผ่าน  E-Book ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ แต่ละระดับชั้นได้มีการส่งเสริมให้นักเรียน ค้นคว้า เรียนรู้
ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ในหัวข้อที่มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า หรือ
ศึกษาข้อมูล Google Classroom ของครูผู้สอน 
       2.5.5.จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จำกกำรจัด
สภำพแวดล้อมตำมศักยภำพของผู้เรียน 
           ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง  เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนในห้องเรียนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น จอ LED, 
กระดานอัจฉริยะ, เครื่องขยายเสียงและล าโพง, ระบบเชื่อมต่อการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์โดยใช้อินเตอร์เน็ตไร้
สาย (WIFI) ทุกห้องเรียน   
         นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมครูให้เรียนรู้เกี่ยวกับ ICT 
พร้อมทั้งการน าไปใช้  โดยมีการจัด In service training ให้กับ
ครูผู้สอนทุกท่านโดยครูจะต้องเรียนรู้  ICT ปีการศึกษาละ 40 
ชั่วโมง   และมีการนิเทศการสอนด้านการน า ICT ไปใช้ในการเรียน
การสอน   รวมทั้งการสนับสนุนสื่อการใช้ ICT  ด้วยการเพ่ิมขยาย
จุด Wi fi การอนุญาตให้นักเรียนน าเครื่องมือสื่อสารเรียนรู้การ
ค้นคว้าต่าง ๆโดยผ่านกิจกรรม กิจกรรมบริหารจัดการระบบ
อินเตอร์ เน็ ตและคอมพิว เตอร์    กิ จกรรมจัดซื้ อ อุปกรณ์
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โสตทัศนูปกรณ์    กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยีด้านการเรียนการ
สอน 
         ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน และโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือ
สร้างความตระหนักกับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเท่าทัน
และดู แลตั ว เ อ ง ในด้ านสุ ข ภาพอนามั ย  แล ะจั ดท า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน 
และมีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในการส่งแสริมและพัฒนา
ดังนี้ 
 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำน 

1. กิจกรรมตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร 100 
2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส้ินเปลืองห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ   100 
3. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและแหล่งมี เรียนรู้   100 
4. กิจกรรม  Clean  the  winner  92.03 
5. กิจกรรมบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์    90.53 

6. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    89.73 

7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน 90.80 

8. กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

92.40 

9. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 63.20 

 ค่าเฉลี่ย 90.97 

สรุป ผลการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
90.97อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

2.6.1.   ได้ศึกษำควำมต้องกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่
เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
         โรงเรียนได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา      ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562-
2564 )  ทางโรงเรียน ได้จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  

ยอดเยี่ยม 
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2.6.2.จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 

        โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
โดยมีการให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับครูและ
นักเรียน ด้านการบริการความเร็วระบบอินเตอร์เนต บริการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมตอบสนอง ดังนี้ 

1.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในยุค 4.0 ด าเนินการ
พัฒนาระบบเครือข่าย บริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ บ ารุงรักษาด้านเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย Internet 
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนมีผลการประเมินคิด
เป็น  ร้อยละ 90.53 

2..กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน 
ด าเนินการจัดซื้อและสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียน
การสอนให้ทันสมัย มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 90.80 

3.กิจกรรมจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.33 

 

2.6.3  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 

        โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา โดยมีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ
ติดตั้งระบบ WiFi  ทุกอาคารเรียนและบริเวณรอบอาคารเรียน  
2.6.4. ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริกำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ   
        โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษามีการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่าน  
Web Sits ของโรงเรียน  ซึ่งครู บุคลากรและนักเรียนสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากต าราเรียนได้      
นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

กิจกรรมน าเสนอผลงานด้านเทคโนโลยี โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน 2 ช่องทาง   สืบค้นผ่าน E-book    
และค้นหาความรู้ด้วยตนเองที่ห้องสมุดโดยผ่านกิจกรรม รักการ
อ่าน    กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่   กิจกรรมการอ่านสะสมแต้ม 
2.6.5. ติดตำมผลกำรใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรบริกำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่
เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
       โรงเรียนมีการติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาโดยมีการ
ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลก่อนน าเสนอ และมีการประเมินการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลมาพัฒนาให้ทันสมัยและมีความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
          สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  มี
ค่ำเฉลี่ย 90.88  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร               ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
ระดับคุณภำพ 5:    ยอดเยี่ยม      ระดับคุณภาพ 4:    ดีเลิศ      ระดับคุณภาพ 3:    ดี  
ระดับคุณภาพ 2: ปานกลาง       ระดับคุณภาพ 1:    ก าลังพัฒนา   
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จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
2. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุก

ห้องเรียน 
3. มีงบประมาณที่เพียงพอ ในการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ 
4. ครูได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนตามาตรฐานสากล 
5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานสากล   
6. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวย

ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพดีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

7. โรงเรียนมีการท า MOU  กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
ครูและนักเรียน 

 
จุดควรพัฒนำ 

1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพและใส่ใจต่อชุมชน  และปลูกฝังการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่นลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน  ลดการใช้พลาสติกในโรงเรียน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
ไฟฟ้า  น้ า 

2. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเสริมให้นักเรียนกลับไปทบทวน 
    ที่บ้าน 
3. ห้องสมุดควรปรับเป็นห้องสมุดออนไลน์ เพ่ือสะดวกในการค้นคว้าของผู้เรียน 

กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ 
5. บริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4 ประการ 
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  ตำรำงท่ี 41 มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนครู
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  90.00 166 166 90.56 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

    166 86.49  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

    166 92.07  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ  

    166 96.40  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    166 86.06  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    166 91.79  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  97.60  166 97.60 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ 

 

    166 100  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ 
 

    166 94.96 
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนครู
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้ปฏิบตั ิ
 

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ที่หลากหลาย 

    166 97.85  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

  95.02  166 93.94 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก  

    166 91.06  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

    166 96.83  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  93.52 166 166 94.23 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 

       

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล 
 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ 
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
ครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนครู
ผ่ำนเกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพที่ได ้ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  90.00 166 166 91.91 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 

       

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       

6 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        
 6.1…..        
                   สรุปผลกำรประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

93.64 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จ านวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
                                                                    จ านวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  
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กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.1.1.จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
         จากการที่โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562-2564 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือ การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
( Student-centered learning หรือ Child-centered 
learning) ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้การจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา 
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้างความร่วมมือ ประโยชน์
ทีไ่ด้ส าหรับครู ที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาชีพแล้ว  ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครู
ด้วยกันรวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนอีกด้วย   
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งในและ
นอกโรงเรียน   ครูผู้สอนของโรงเรียนยึดหลักการให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   การเรียนโดยการปฏิบัติจริง  
Learning by doing  และปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาได้  Doing by  Learning  จึงถูกน ามาใช้อย่าง
จริงจังในการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ว่า  “สอนแต่น้อย 
แต่ให้เรียนมำก ๆ (Teach less… learn more)”   การ
เรียนแบบ  Learning by doing นั้น นักเรียนเรียนรู้โดยผ่าน
การจัด “กิจกรรม  Activity” เป็นหลักในการเรียนการสอน  
โดย “กำรปฏิบัติจริง Doing”  ในเนื้อหาทุกข้ันตอนของการ
จัดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็น
ผู้ปฏิบัติ ครูผู้สอนเป็นเพียง Coaching หรือ Facilitator โดย
ผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้ คือ 

ยอดเยี่ยม 



125 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

1. ACR Morning activities 2019       ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็น  ร้อยละ   85.43  

2. กิจกรรม ACR Academic Day 2019 ผลการ
ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 87.54   
สรุปผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีผลกำรประเมินคิดเป็น
ร้อยละ 86.49 
3.1.2.มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้
จริง 

      กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรแก้ปัญหำ เป็นรูปแบบการเรียน
อีก 

รูปแบบหนึ่งที่ครูผู้สอนของโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง หรือ การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( 
Student-centered learning หรือ Child-centered 
learning) เป็นวิธีการซึ่งช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยการเรียนรู้นี้จะช่วยเพิ่มบทบาทของผู้เรียนภายใน
ห้องเรียน และลดบทบาทการสอนของครู นอกจากนั้น
ผู้เรียนยังรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน (Team Work) ซึ่งเป็น
ทักษะหนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st 
Century Learning Skills)   กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย  ขนาดประมาณ  
8-10 คน โดยมีครูหรือผู้สอนประจ ากลุ่ม 1 คน ท าหน้าที่
เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการสร้างการพัฒนาเรือ Hovercraft  
และอากาศยานไร้คนขับ  และกิจกรรมหุ่นยนต์ระดับมัธยม 
และกิจกรรม  Robotic  Classroom  ซึ่งผลกำร
ด ำเนินกำรคิดเป็นร้อยละ 92.07 
สรุป โรงเรียนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัด
กิจกรรมได้จริงกำรประเมินกิจกรรมโดยเรียนรู้ผ่ำนกำร
แก้ปัญหำ คิดเป็นร้อยละ 92.07 
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3.1.3. มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำม
จ ำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ 

          โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้
ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยการ
จัดกิจกรรมติวให้กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่อนหรือมีปัญหา
ด้านสุขภาพ โดยผ่านกิจกรรมคลีนิคภาษาไทย และกิจกรรม
สอนเสริมหลังเวลาเลิกเรียนและวันเสาร์และเรียนออนไลน์
กับครูผู้สอน  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.40 
สรุป โรงเรียนมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้
ที่มีควำมจ ำเป็น และต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษผล
กำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 96.40 
3.1.4. ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงควำม
คิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ และน ำเสนอผลงำน 

   กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ การ
เรียนรู้ที่เน้นการวิจัยซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง ซึ่งเป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบความสามารถ
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรม
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80.05และกิจกรรม  
Robotic  Classroom  ซึ่งผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 
92.07  
สรุป ผู้เรียนมีกำรฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ และน ำเสนอผลงำน มีผลก
กำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 86.06 
3.1.5. สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

  ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จากการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ โดย  เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง คิด
วิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา  ผู้เรียนจะต้องมีทักษะ
และความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ในระดับหนึ่ง 
ซึ่งทักษะพ้ืนฐาน เช่น การอ่าน  การเขียน การคิดค านวณ
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และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยผ่านกิจกรรมการ
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  4 skills โดยใช้ Cambridge 
เป็นมาตรฐาน มีการทดสอบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนต้องผ่าน
ตามระดับที่ก าหนด คือ 

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 ผ่าน ระดับ Starters  
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3.-4 ผ่าน ระดับ Movers 
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6  ผ่าน ระดับ Flyers 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1      ผ่าน ระดับ Flyers 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3   ผ่าน ระดับ KET 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4    ผ่านระดับ  KET 
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6   ผ่านระดับ PET/FCE 

มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ  97.09 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม  Pre YLE  กิจกรรม Pre 
HSK  และกิจกรรม  HSK มีผลการประเมิน คิดเป็น
ร้อยละ 86.50 

สรุป ครูผู้สอนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ มีผลกำร
ประเมินคิดเป็นร้อยละ  91.79 

 
สรุป ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ

ปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  
คิดเป็นร้อยละ   90.56  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2.1.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกก

รมการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการสอนที่มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
ความเหมาะสมกับกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  นอกจากนี้
ครูผู้สอนยังออกแบบการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือน าเสนอในชั้นเรียน  การท าใบงานต่าง ๆ โดยผ่าน

ยอดเยี่ยม 
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กิจกรรมการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนด้วยโปรแกรมต่าง ๆ  
ซึ่งครูผู้สอนทุกคนจะได้รับการพัฒนาการสร้างสื่อการเรียน
การสอนด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น google Sites  google 
classroom Power Point   Blogspot  และการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในช่วงปิดภาคเรียน   มีผลการประเมิน คิด
เป็นร้อยละ 100  
สรุป ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้  
มีผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.2.2.ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  โดยผ่านการจัดนิทรรศการใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  เช่น 

1. กิจกรรมรักการอ่านโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเช่น ตอบค าถามความรู้
ทั่วไป  เป็นต้น โดยมีมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  95.90 

2. กิจกรรมส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ในทุกระดับชั้น มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  93.66 

3. กิจกรรมสะสมแต้มแลกแสตมป์การอ่าน  โดยให้
ผู้เรียนสามารถสะสมสะแตมป์จากการน าเข้าใช้ห้องสมุดและ
การยืมคืนหนังสือ โดยมมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  
95.04 

4. กิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยมมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  95.24 

 
สรุป  ผู้เรียนมีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ มีผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 94.96 

 
3.2.3.สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
จำกสื่อที่หลำกหลำย 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน  จะ
เน้นให้ 
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ผู้ เรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ น ามาคิด
วิเคราะห์   ผ่านกระบวนการคิดและน ามาท าเป็นใบงานเดี่ยว  
งานกลุ่ม  ซึ่งผู้เรียนสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  จะปรากฏอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนในทุกรายวิชา    โดยผ่านกิจกรรม กิจกรรมรักการ
อ่าน ซึ่งมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 95.90 และ  และ
กิจกรรมชมรมเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินคิด
เป็นร้อยละ 99.80 
สรุป ครูผู้สอนได้สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเองจำกสื่อท่ีหลำกหลำย  มีผลกำรประเมินคิดเป็น 

       ร้อยละ   97.85 
สรุป ผลกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มีผลกำรประเมิน คิด
เป็นร้อยละ  97.60  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

3.3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

3.3.1.ผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
        โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกกับเพ่ือนนักเรียน
ด้วยกันกับครู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ครูผู้สอนจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลโดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วน ามาวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพความสามารถของ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถดู
ได้จาก แผนการจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ   Leadership 
Notebook  และเล่มจิตอาสา 
และกิจกรรมโฮมรูม  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.06 
 สรุป   ผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยเน้นกำรมีปฏิสมัพันธ์
เชิงบวก ซ่ึงมีผลกำรประเมินคิดเป็นร้อยละ 91.06 
3.3.2.ผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครรูัก
เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สำมำรถเรียนรู้
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

ยอดเยี่ยม 
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         นอกจากนี้โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายนอกตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-มัธยมศึกษาปีที่6 โดยครูผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมแต่
ละระดับชั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
สังเกต จดจ า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
ของภาคตะวันออก เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียน
ได้รับจากการเรียนรู้ของแหล่งนั้น เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในเชิงบวกและการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนและครู  โดยแต่ละระดับชั้น
ไปศึกษาแหล่งการเรียนรู้ดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน มี
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  93.66 

- กิจกรรมจิตาอาสา  มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 100 

สรุป ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ให้ผู้เรียนรักครู 
ครูรักผู้เรียน และผู้เรียนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  ซึ่งมีผลกำรประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 96.83 
    สรุป โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก คิด
เป็นร้อยละ  93.94  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

3.4.1. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
          งานวัดผล งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 
สังกัด ฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการพัฒนา และก ากับติดตาม
นิเทศการเรียนการสอน ของครูในรูปของกิจกรรม ดังนี้จัด
อบรมครูในหน่วยงานทะเบียนและวัดผล จัดท าคู่มือและ
ระเบียบการวัดและประเมินผลให้กับครูผู้สอน กิจกรรมการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมทดสอบวัดคุณภาพผู้เรียน  กิจกรรมการสอบ   
กิจกรรมการสอบวัดคุณภาพนักเรียนใน เครือมูลนิธิฯ (FSG) 
กิจกรรมการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET   กิจกรรม
รวบรวมและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดท า

ยอดเยี่ยม 
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สารสนเทศ กิจกรรมประกาศและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้นักเรียนและ ผู้ปกครอง กิจกรรมการซ่อมเสริมและ
แก้ไขผลการเรียนของนักเรียน กิจกรรมการจัดหาและจัดท า
ข้อสอบมาตรฐาน  และกิจกรรมนิเทศภายใน 
3.4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
          เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน คือ แบบทดสอบ 
แบบบันทึกการสอน นิเทศ จากการด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ท าให้ครูมีการตรวจสอบ ประเมินความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินจาก สภาพจริง 
มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบใช้เครื่องมือ  
3.4.3 เปิดโอกำสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในกำรวัดและประเมินผล 
        ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายและ การจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
3.4.5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ 
       หลังจากมีการประเมินผลผู้เรียนแล้วครูผู้สอนส่งข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง โดย
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  85.11   
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชมรม) คิดเป็นร้อยละ 
99.80   และกิจกรรมแนะแนว คิดเป็นร้อยละ 97.80  
          สรุปผลตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน มีผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
94.23 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การ เรียนรู้ 

3.5.1.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
           งานนิเทศและงานพัฒนาการเรียนการสอน สังกัด
ฝ่ายวิชาการ ได้ ด าเนินการพัฒนา และก ากับติดตามนิเทศการ
เรียนการสอนของครูในรูป ของกิจกรรม ดังนี้กิจกรรมนิเทศ
ภายใน จึงท าให้มีการสะท้อนการจัดการ เรียนรู้ ก่อนการ
จัดการเรียนรู้โดยการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อ

ยอดเยี่ยม 
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วิเคราะห์ตัวชี้วัดรายภาค รายปี ก่อนจัดการเรียนรู้ ระหว่าง
การ จัดการเรียนรู้ โดยการสะท้อนจากประชุมร่วมกับงาน
นิเทศ ประชุมกลุ่ม สาระการเรียนรู้ 1 ครั้ง/เดือน และหลัง
การจัดการเรียนรู้จากการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระ และ
เพ่ือให้ได้ ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็น 
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของ
ตนเองทีเ่อ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างแท้จริง 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน   แบบ
บันทึกการ   นิเทศการสอน  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  
97.46   มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา 
ที่ตนรับผิดชอบ  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ   91.40  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกลุ่มสาระ มีผลการประเมินคิด
เป็นร้อยละ 99.11 และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนรู้โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ  
BBL,PBL   โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ที่คอยให้ค าแนะน าการ
จัดการท าโครงงาน หรือ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน 
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน  
โดยผ่านกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์   กิจกรรมการสร้าง
การพัฒนาเรือ Hovercraft  และอากาศยานไร้คนขับ  
กิจกรรมหุ่นต์ระดับมัธยม  ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ  
80.05        การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( IS 
) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบความสามารถ
ทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน   เพ่ือเข้าสู่การแข่งขัน
ภายนอก  และน าประสบการณ์ได้ที่ได้จากการแข่งขัน มา
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป  
 
 
3.5.2 น ำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง 
       จากการนิเทศการสอน การตรวจบันทึกหลังแผนของ
ครูผู้สอน จะมีการสรุปผลการสอนนิเทศ ผลการตรวจบันทึก
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรด ำเนินงำน ระดับ
คุณภำพ 

หลังแผนของครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนจะน าข้อเสนอแนะและข้อ
ปรับปรุงไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
       สรุปผลกำรเปลี่ยนแปลงเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  
91.91   อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ                      ระดับคุณภำพ:   
ระดับคุณภาพ 5:    ยอดเยี่ยม      ระดับคุณภาพ 

4:    
ดีเลิศ      ระดับคุณภาพ 

3:    
ดี  

ระดับคุณภาพ 2: ปานกลาง       ระดับคุณภาพ 
1:    

ก าลังพัฒนา   

 
จุดเด่น 
1. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
5 .ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
6. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
จุดควรพัฒนำ 
1..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกรด 3-4 รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
3. การพัฒนาการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.ครูแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
5. การน างานวิจัยมาใช้แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 
กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดีหรือดีเลิศ 
1.7 habits เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 
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3. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ระดับ ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 91.86 4.90   ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน    
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดค านวณ 
92.19  ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

93.92  ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 94.13  ยอดเยี่ยม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

92.49  ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 76.63  ดีเลิศ 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 93.54  ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา

ก าหนด 
96.81  ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 91.22  ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

96.00  ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 91.69  ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี   

ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน  
ยอดเยี่ยม  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม  

 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ระดับ ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 93.64 5 ยอดเยี่ยม 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
90.56  ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

97.60  ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 93.94  ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

94.23  ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

91.91  ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กรณีท่ี  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ 
ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ 

 4.96 ยอดเยี่ยม 
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1) จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
จุดเด่น 
1. โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการน าไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาโรงเรียน 
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็น  4 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 
3. โรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างท่ัวถึง 
4. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น าโดยใช้ 7  Habits ในการพัฒนาภาวะผู้น า 
5. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นการคิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ STEM 
6. ผู้เรียนได้รับการทดสอบ  4 Skills ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
7. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ 
8. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพด้านวิชาการในการแข่งขันระดับ 
    นานาชาติ และ ระดับประเทศ 
9. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพในเรื่อง 
    ดนตรี  กีฬา และศิลปะ   
10. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
11. มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
12. มีงบประมาณที่เพียงพอ ในการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและ 
    ต่างประเทศ 
13.ครูได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม 
    มาตรฐานสากล 
14. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานสากล   
15. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
     พอเพียง อยู่ในสภาพดีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
16. โรงเรียนมีการท า MOU  กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน 
17. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก น าเสนอผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ 
18. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
19. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
20. โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น 
     คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
21 .ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
22. ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
23. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี 
     เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
 



137 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report:SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

จุดควรพัฒนำ 
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วน และเริ่มอ้วน ควรจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย ให้ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร เพ่ือควบคุมน้ าหนัก 
2. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะ 3 R 8 C 
3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จาก IT ให้เกิดประโยชน์การเรียนเรียนรู้ 
4. การรจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้านอาชีพจากห้องฝึกประสบการณ์จริง 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกรด 3-4 รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
6. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพและใส่ใจต่อชุมชน  และปลูกฝังการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่นลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน  ลดการใช้พลาสติกในโรงเรียน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้า  น้ า 
7. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเสริมให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้าน 
8. ห้องสมุดควรปรับเป็นห้องสมุดออนไลน์ เพ่ือสะดวกในการค้นคว้าของผู้เรียน 
9.โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
10. การพัฒนาการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
11.ครูแลกเปลี่ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
12. การน างานวิจัยมาใช้แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 
 
2) แนวทำงกำรพัฒนำ 
6. จัดอบรมและจัดกิจกรรมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์หรือต่ ากว่าเกณฑ์ในช่วงพักเท่ียง 
7. เพ่ิมเนื้อหาในหลักสูตรและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
8. จัดคลีนิคสอนเสริมส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าในคาบ 8 หรือวันเสาร์ 
9. ควรก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่ก าหนด 
10. จัดอบรม/สอนครูรุ่นเก่าในการสร้างบทเรียนออนไลน์ 
11. จัดหาหนังสือ E-Books เพ่ือจัดท าห้องสมุดออนไลน์ 
12. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
13. ควรสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน ให้คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น 
14. ควรน างานวิจัยช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 
 
3) ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

1. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรมการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน 
2. วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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4) ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ 
12. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล  

 English ( Cambridge)   
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ผ่านระดับ Starters,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ผ่าน

ระดับ Movers, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 ผ่านระดับ Flyers  
 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องผ่านระดับ KET 
 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่านระดับ PET 

 Chinese  (HSK)  
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องผ่าน YCT 1 
 จบหลักสูตรระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่าน YCT ระดับ 2 /HSK ระดับ 1 
 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องผ่าน HSK ระดับ 2  
 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนศิลป์ -ภาษาจีน ต้องผ่าน 

HSK ระดับ 3)  
 Japanese (JLPT) 

 จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น  ต้องผ่าน 
JLPT ระดับ N4)  

 ภาษาไทย (การเขียนและการคิดวิเคราะห์) 
 ทักษะความเข้า ใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy  ได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการคิด 
13. ครจูัดกระบวนการเรียนรู้ ( Active   Learning, PBL,BBL, STEM  Education, Robotics ) 
14. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ 3 R 8C 
15. ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะชีวิต&อาชีพ 
16. ครูจัดการเรียนรู้ด้าน Digital Science 
17. ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 
18. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านดนตรีตามมาตรฐาน Trinity 
19. ผู้เรียนได้รับส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะ   
20. ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านกีฬาตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย   
21. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ตามแนวคิดจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต 
22. สร้างภาวะผู้น าตาม 7 Habits 
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ภำคผนวก 
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ประกำศโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
เรื่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโรงเรียน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เมื่อวันที่ 6   สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  โรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง   จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2562  ไว้ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ปี 2562 

ผลกำร
ประเมิน
คุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 92.06  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 91.86 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 92.18  
ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ร้อยละ 93.23  
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 93.64 ยอดเยี่ยม 

 
 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2563 
 
 

(ลงชื่อ) ................................................. 
( ภราดา ดร.ประวัติ   สุทธินนท์ ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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แนบท้ำยประกำศโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำนปี 
2562 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได้
ปี2562 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยปี
กำรศึกษำ  

2562 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ร้อยละ 92.06 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91.86 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 

    

1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ร้อยละ 90.00 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92.19 ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 91.19 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.92 ยอดเยี่ยม 

3. มีค ว ามสามารถ ในการสร้ า ง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 92.36 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.13 ยอดเยี่ยม 

4. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 90.27  ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92.49 ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 90.00 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 76.63 ดีเลิศ 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 92.87 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.54 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

    

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 95.85 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 96.81 ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ร้อยละ 90.00 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91.22 ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 91.76 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 96.00 ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำนปี 
2562 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได้
ปี2562 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยปี
กำรศึกษำ  

2562 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภำพ 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 96.38 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91.69 ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร  

ร้อยละ 92.18 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ร้อยละ 90.00 ยอดเยี่ยม 
 

ร้อยละ ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 96.00 ยอดเยี่ยม ร้อยละ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90.00 ยอดเยี่ยม ร้อยละ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 96.52 ยอดเยี่ยม ร้อยละ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90.27 ยอดเยี่ยม ร้อยละ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90.27 ยอดเยี่ยม ร้อยละ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ร้อยละ 93.23 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.64 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 90.00 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90.56 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 97.60 ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ร้อยละ 97.60 

ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

ร้อยละ 95.02 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.94 ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำนปี 
2562 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได้
ปี2562 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยปี
กำรศึกษำ  

2562 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภำพ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 93.52 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 94.23 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90.00 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 91.91 ยอดเยี่ยม 
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