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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับ
ปฐมวัย   3  มาตรฐาน และระดับขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ  และ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา   แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                                                                             โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 

ชื่อ   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง    รหัส 21100002  ที่ตั้ง  131  ถนนสุขุมวิท หมู่ที่  2   ตำบล  เนิน
พระ อำเภอ  เมืองระยอง       จังหวัด ระยอง        สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 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    เปิดสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6    จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,918   คน  จำนวน
บุคลากรโรงเรียน    283     คน 
 

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน                                               ยอดเยี่ยม 
               1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                          (ระดับ 5) 
               1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ                             ยอดเยี่ยม 
                                                                                         (ระดับ 5) 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ยอดเยี่ยม 

                                                                                                  (ระดับ 5) 
 

2.) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
     2.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( ฉบับปรับปรุง ) 
           ปีการศึกษา 2562 - 2564 
     2.2  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 
     2.3  สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
     2.4  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
     2.5  แบบบันทึกภาคสนามการประกันคุณภาพภายใน 
     2.6. ข้อมูลสารสนเทศ 
 

3.) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมง 
ฟอร์ตส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กความยุติธรรม 
และสันติ  
 
 

http://www.acr.ac.th/
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มาตรการ กิจกรรม 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษ 

กิจกรรมติวเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ตามความสามารถของผู้เรียน 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 

กิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย 
กิจกรรมโภชนาการสำหรับเด็ก 

 
แผนปฏิบัติงานที่ 2   พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล   

มาตรการ กิจกรรม 
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับมัธยม 

กิจกรรมสอนเสริมสำหรับผู้ที่มีผล
การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 

2. พัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถต่อ
ยอดมาเป็นการคิดสร้างสรรค์ผลงานเชื่อมโยงองค์
ความรู้และ ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ 

กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
กิจกรรมห้องเรียน Stem  
Education 
กิจกรรม Robotic Classroom 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัด
เฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือการแข่งขันภายนอก 

 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

มาตรการ กิจกรรม 
1. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบการ

บริหารจัดการตามเกณฑ์ OBECQA 
กิจกรรมพัฒนาองค์กรและบุคลากร
สู่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
OBECQA 

2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ีสอง 

กิจกรรมทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษครูและผู้เรียนตาม
มาตรฐาน CEFR 

 
 
 
 
 



3 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

แผนปฏิบัติงานที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 
มาตรการ กิจกรรม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กิจกรรมอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก 
กิจกรรมศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ด้านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ต่าง ๆ  

 
แผนปฏิบัติงานที่ 5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
การวัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   

มาตรการ กิจกรรม 
1. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการ PLC   กิจกรรมนิเทศการสอนเสริม

กระบวนการ PLC 
2. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความพร้อมในการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน 

 
4.) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 

1. โครงการ Cambridge School 
2. โครงการตามแผนงาน Digital Science 
3. โครงการโรงเรียนนำร่องโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา 

5.) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูง    
       กว่าระดับประเทศสังกัด จังหวัด ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ  
       ตอนปลายทุกรายวิชา   
2. ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน 
       สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการทดสอบ  4  Skills ในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตาม   
       มาตรฐานสากล   
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน  Digital Science  อย่างเต็มศักยภาพ 
5. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพด้านวิชาการใน 
      การแข่งขันระดับนานาชาติ และ ระดับประเทศ 
6. ผู้เรียนใช้ 7  Habits ในการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง 
7. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างท่ัวถึง 
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8. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
      มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน 
      เรื่องความมีวินัยเคารพกฎกติกา ระเบียบของ สังคม เช่น การแต่งกาย การเข้าแถว 
      ซื้ออาหารการรับผิดชอบเวรประจำวัน ฯลฯ 
9. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ 
10. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่าง 
      เต็มศักยภาพในเรื่อง ดนตรี  กีฬา และศิลปะ   

6.)  โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 นโยบายที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
     -  จัดกิจกรรมติว O-NET  ป.6 ม.3 และม.6   5 กลุ่มสาระ 
     -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบตามแนวทางของ PISA 
6.2  นโยบายที่ 3  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
     -  จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมการเรียนรู้/ทักษะ 
        ภาษาอังกฤษเทียบเคียงหลักสูตร Cambridge 
6.3 นโยบายที่ 4  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

                        -   จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แบบ 
                            PLC,BBL,PBLและการสอนแบบโครงงาน ( IS ) 

     -   จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education/Robotic ) 
             6.4 นโยบายที่ 9  การอ่านออกเขียนได้ 
                  -   จัดกิจกรรมคลีนิคภาษาไทย 
                   -   จัดกิจกรรมสอนเสริมสำหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่อน 
             6.5. นโยบายที่ 10  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
                  -  จัดกิจกรรมฟังเทศน์ให้กับนักเรียนทุกวันศุกร์ต้นเดือน 
         -  จัดเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 

   6.6. นโยบายที่ 15  การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและ 
         ยุวกาชาด 

- จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำ 
ความรู้ไปจัดกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ............................................................................ผู้เขียนรายงาน     
                  (  นางนงลักษณ์    ต. วิเชียร ) 
 
 
ตำแหน่ง........................................................................ผู้บรหิารโรงเรียน 
                   ( นายประวัติ   สุทธินนท์ ) 
          วันที่       1       เดอืน. มิถุนายน   พ.ศ.2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
1.1. ชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   รหัส 21100002   ที่ตั้ง 131  หมู่ที่   2  ตำบล เนินพระ  
อำเภอ  เมืองระยอง      จังหวัด ระยอง      สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
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   เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียนทั้งหมด   3,152คน 
จำนวนบุคลากรโรงเรียน  270   คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
         บุคคลธรรมดา 

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

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรียนในระบบ 

   สามัญศึกษา 
   การกุศลของวัด 
   การศึกษาพิเศษ 
   การศึกษาสงเคราะห์ 
   ในพระราชูปถัมภ์ 
   สามัญปกติ 
   อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

        ปกติ  (สามัญศึกษา) 

        English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................... 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

1.1 จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 
ตารางท่ี 1 จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกชาย หญิง 

ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

  
    

 

อนุบาลปีที่ 1 7 - 126 134 0 0 260 
อนุบาลปีที่ 2 7 - 129 120 0 0 249 
อนุบาลปีที่ 3 7 - 145 112 0 0 257 

รวม 21 0 400 366 0 0 766 
ระดับ
ประถมศึกษา 

       

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 - 170 126 0 0 296 
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 - 167 136 0 0 303 
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 - 162 114 0 0 276 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 - 159 124 0 0 283 
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 - 170 112 0 0 282 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 - 153 122 0 0 275 

รวม 44 - 981 734 0 0 1,715 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

       

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 - 146 104 0 0 250 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 - 154 105 0 0 259 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 - 160 115 0 0 275 

รวม 21 - 460 324 0 0 784 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

       

มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 - 141 117 0 0 258 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 - 142 68 0 0 210 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 - 120 65 0 0 185 

รวม 18 - 403 250 0 0 653 
รวมทั้งสิ้น        104 - 2,244 1,674 0 0 3,918 
หมายเหตุ : จำนวน นักเรียนตามทะเบียน ข้อมูล  10 ธันวาคม 2563  จำนวน 3,918 คน  นักเรียนอนุบาล 1 อายุ
ก่อนเกณฑ์ 12 คน เป็นชาย  7 คน หญิง 5 คน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

  1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
               1.3.1จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง
  
ตารางท่ี 2  สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/
ตำแหน่ง 

ประเภท/ตำแหน่ง 
 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่าป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา    1 1 
- ผู้รับใบอนุญาต      
- ผู้จัดการ      
- ผู้อำนวยการ      
- รอง/ผู้อำนวยการ    1 1 
-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  1   1 
รวม  1  2 3 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูบรรจุ  35 1 - 36 
- ครูต่างชาติ  8 1 - 9 
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      
- ครูบรรจุ 1 70 6 - 77 
- ครูต่างชาติ  22 2 - 24 
ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจุ  50 15 - 65 
- ครูต่างชาติ  14 2 1 17 
รวม 1 199 27 1 228 
4. ครูสนับสนุนการสอน      
-ครูบรรจุ  14 4 - 18 
5. บุคลากรทางการศึกษา      
-บุคลากรทางการศึกษา  1 - - 1 
- ทดลองงาน/อัตราจ้าง  3 2 - 5 
6. อ่ืนๆ      
-เจ้าหน้าที่/พี่เลี้ยงประจำ 20 8 - - 28 
-เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง(ครูเกษียณ)  1 - - 1 
รวม 20 27 6 - 53 
รวมทั้งสิ้น 21 227 33 3 284 

                                                         หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    17 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  36 : 1 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู    17 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  39 : 1 
  ระดับมัธยมศึกษา 
จำนวนผู้เรียนต่อครู     18 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง   37 : 1 
 
  1.3.2  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
  กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา  
                            ในระดับประถมศึกษา  
 ตารางที่ 3  สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย 18 27     
ภาษาไทย   5 6 5 0 
คณิตศาสตร์   10 6 12 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6 6 16 0 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

  5 4 6 2 

สุขศึกษาและพลศึกษา   11 1 7 0 
ศิลปะ   7 0 5 1 
การงานอาชีพ   5 6 7 3 
ภาษาต่างประเทศ   21 2 14 4 
รวม 18 27 70 31 72 10 

     หมายเหตุ ที่มาข้อมูลงานทรัพย์ นณ วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 
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  1.3.3  สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตารางท่ี  4 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชมรม) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ลำดับที่ ชื่อชมรม ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 
จำนวน
สมาชิก 

1. นานาสาระ ป.1/1 มิสนงลักษณ์  บุญกระจ่าง 42 คน 
2. หรรษาพาเพลิน ป.1/2 มิสอำพร  เงินโต 42 คน 
3. คิด ประดิษฐ สร้างสรรค์ ป.1/3 มิสลดา  วนิชเวชารุ่งเรือง 41 คน 
4. เกมหรรษา ป.1/4 มิสกนกลักษณ์  คงเมือง 41 คน 

5. อาหารสมอง ป.1/5 มิสนิภาวรร  ศิริแก้ว 41 คน 

6. Easy Art ป.2/1 ม.ไทยคม  ถ้ำมณี 43 คน 

7. รวมพลคนสร้างสรรค์ดีไซน์ ป.2/2 มิสพเยาซ์  โค้งนอก 43 คน 

8. งานดนตรีทำด้วยมือ ป.2/3 ม.เกรียงไกร  คงเมือง 43 คน 

9. คอมพิวเตอร์ win win ป.2/4 มิสเต็มสิริ  คูณสว่าง 43 คน 

10. ENGLISH CLUB ป.2/5 มิสฟาติมา  ไชยเผือก 44 คน 

11. วาดการ์ตูน ป.3/1 ม.ศาศวัติ  แสนศิริ 44 คน 

12. นักเล่าเรื่องหรรษา ป.3/2 มิสนุชสรา  ป้องขันธ์ 44 คน 

13. สนุกกับเกม ป.3/3 มิสสมคิด  เจริญหิรัญ 44 คน 

14. 
กิจกรรมสร้างสรรค์ Creative 
Activity Club 

ป.3/4 ม.สุทธิโรจน์  ทองขาว 43 คน 

15. Language For Fun ป.3/5 มิสสุวิมล  จิราทิวัฒนากุล 43 คน 

16. BASIC STEAM INNOVATION  

Smart 
Sci 

ป.1/6 ป.2/6 
ป.3/6 

มิสฑาริกา  บุญพันธ์ 89 คน 

17. รีแรค ป.4/1 มิสศุภนุช  วิสุทธิวรรณ 44 คน 

18. สาระหรรษา ป.4/2 มิสศรีนวล  ต.วิเชียร 45 คน 

19. วิทย์คิดสนุก ป.4/3 มิสปัทมา  อังคประสาทชัย 45 คน 

20. ENGLISH CLUB ป.4/4 มิสถนอมนวล  เฉลิมกุล 44 คน 

21. อีซี่อาร์ท ป.4/5 ม.ไทยคม  ถ้ำมณี 45 คน 

22. ศิราภรณ์ในนาฏศิลป์ไทย ป.5/1 มิสกนกวรรณ  ไชยศร 45 คน 

23. กระดาษน้อยในโหลแก้ว ป.5/2 มิสมณฑกานต์  สิทธิ์ชูรักษ์ 46 คน 

24. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ป.5/3 มิสพิชญพัชร์  ทองขาว 44 คน 

25. ศิลปะสร้างสรรค์ ป.5/4 มิสพเยาว์  โค้งนอก 45 คน 

26. นักอ่านการ์ตูนคลับ ป.5/5 มิสนุชสรา  ป้องขันธ์ 45 คน 

27. เกมคณิตสร้างสรรค์ ป.6/1 มิสกัญญาภัทร์  ชัชวาลธิติวัฒน์ 47 คน 

28. Fast Food Good Health ป.6/2 มิสพัชมณ  นวลนันตา 43 คน 

29. เกมคณิตศาสตร์ ป.6/3 มิสปทิตา  แก้วพิกุล 43 คน 
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ลำดับที่ ชื่อชมรม ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 
จำนวน
สมาชิก 

30 เกมทำเพ่ือ ป.6/4 ม.เอกสิทธิ์  ปักกาเวสา 44 คน 

31. 
กิจกรรมสร้างสรรค์ Creative 
Activity Club 

ป.6/5 ม.สุทธิโรจน์  ทองขาว 44 คน 

32. STEAM INNOVATION 

Smart 
Sci 

ป.4/6  
ป.5/6  
ป.6/6 

มิสนัฐกานต์  พิทักษ์เสาวภาพ 90 คน 

                                                                   ที่มา :  ฝ่ายกิจกรรม    ข้อมูล ณ วันท่ี  10 สิงหาคม   2563 

ตารางท่ี  5 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชมรม) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 

ลำดับที่ ชื่อชมรม ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 
จำนวน
สมาชิก 

1. Movie Reviews ม.1/1 มิสวานิสา  ตรีไธสง 44 คน 
2. สนุกเล่น สนุกคิดเกมส์กระดาน ม.1/2 มิสกีรติ  วงศ์ผะดาย 44 คน 
3. ถอดรหัสภาพ Davinci ม.1/3 ม.พัลลภ  คำแก้ว 43 คน 
4. ศิลป์สร้างสรรค์ Cerative Art ม.1/4 มิสดวงเดือน  พัฒนภูทอง 43 คน 

5. นั่งดูเมะ ม.1/5 มิสณัฐณิชา  คชาอาจ  42คน 

6. คิดอย่างสร้างสรรค์ ม.1/6 มิสณัฏฐา  พัวพิสิฐ 15 คน 

7. FUN Club ม.1/7 มิสวริษฐา ฉายากุล 20 คน 

8. หรรษาเมเจอร์ ม.2/1 มิสมุฑิตา  กว้างมาก 44 คน 

9. Chi-Panese 1-2 ม.2/2 มิสดวงรัตน์  สุขมหา 43 คน 

10. เล่นเพ่ือการเรียนรู้ ม.2/3 มิสกันยารัตน์  แย้มกลิ่น 43 คน 

11. หนังพาไป ม.2/4 มิสณัฐชยา  วิเศษเกื้อกูล 43 คน 

12. โมลเดลหรรษา ม.2/5 มิสกรปรียา  คงแรง 41 คน 

13. Movies Club ม.2/6 มิสจิรปรียา  บำรุงสุข 21 คน 

14. Active Indoor Games ม.2/7 ม.เศรษฐวิทย์  โชติผดุงพงศ์ 25 คน 

15. ประดิษฐ์หน้ากากอนามัย ม.3/1 มิสจิรฐา  กิจเจริญ 36 คน 

16. นักพูด นักคิด ม.3/2 มิสอรอุมา  ฟุ้งขจร 45 คน 

17. ความรู้ทั่วไป General Knowledge ม.3/3 มิสวาศนา  แสงกาวิน 45 คน 

18. Boardgame ม.3/4 มิสศิริรัตน์  ไทยแสน 20 คน 

19. 
ผจญภัยกับโลกแห่งภาพยนตร์ 
Movies & Travel together 

ม.3/5 มิสละไม  แบบกัน 45 คน 

20. MIX SKILLS ม.3/6 ม.วุฒิพงษ์  สว่างวงษ์ 20 คน 

21. Student Flix ม.3/7 ม.ปริญญา ปริญญาพล 30 คน 
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       ตารางท่ี  6    แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนครูผูส้อน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ-เนตรนารี 75 34 

- ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 0 0 

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 1 

   กิจกรรมแนะแนว 1 1 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 1 

 

   1.3.3   สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้บ ำเพญ็
ประโยชน์ 

       ตารางท่ี 7   สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
 
       สรุปจำนวนครแูละบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 1 1 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  9 9 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 93 93 -   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 4 4 -   
ยุวกาชาด 0 0 -   
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 0 0 -   
A.T.C. ระดับผู้นำ 2 2 -   
AL.T.C 1 1 -   
AL.T 1 1 -   

รวม 111 111 -   
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2.  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญาโรงเรียน 
1. จุดหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงสุด  อันเป็นบ่อ  
     เกิดของ ชีวิต 
2. มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความอุตสาหะ วิริยะ เป็นหนทางสู่ความสำเร็จ ดังปณิธานของโรงเรียน

ที่ว่า  LABOR  OMNIA  VINCIT 
 

 วิสัยทัศน์  (  Vision ) 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้นำทางการศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต   มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Basic  Education ) 
พันธกิจ( Mission ) 

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

วัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

เป้าหมาย  ( Goals ) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม 

มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม) 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

3. ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
(ทักษะภาษา  การคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) 
มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมภาวะผู้นำตามหลัก 7 Habits  
5. ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
6. มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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9. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการ 
สอนอย่างมีประสิทธิผล 

10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
12. มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้างนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
3. บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ 

 
อัตลักษณ์นักเรียน 

“   ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม  ” 
 

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

 
ยุทธศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต  
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการวัดผล  
                      อย่างรอบด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
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3.ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 

    ตำรำงท่ี 8  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข ตามจิตตา
รมณ์นักบุญมงฟอร์ต 

76 88.56 51 1 24 90.00 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
ทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

67 82.49 40 1 27  92.04 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล 

110 85.44 77 1 32 93.86 2 3,4,7 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

35 89.55 22 - 13 96.12 2 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
วัดผลอย่างรอบด้านที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

27 87.44 15 1 11 92.59 3 1 

*** ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
*** ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏอยู่หน้า 17 ข้อ 7  
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

4.1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

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

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ภาษาไทย 275 271 56.20 66.15 
57.97 63.24 5.27 263.50 “มี

พัฒนาการ” 
คณิตศาสตร ์ 275 271 29.99 59.12 51.32 41.94 -9.38 -469  
วิทยาศาสตร์ 275 271 37.78 51.62 49.63 47.64 -1.99 -99.5  
ภาษาอังกฤษ 275 271 43.55 68.51 66.74 75.62 8.88 444 “มี

พัฒนาการ” 
 ***   (4)  =   (3) – (2)กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***   (6)  =  การแปลผลพัฒนาการมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย  (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
                                   มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
         มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ภาษาไทย 275 256 54.29 65.68 70.91 59.07 -11.84   
คณิตศาสตร ์ 275 256 25.46 63.56 72.73 35.27 -37.46   
วิทยาศาสตร์ 275 255 29.89 58.30 62.18 33.25 -28.93   
ภาษาอังกฤษ 275 255 34.38 76.60 77.09 51.81 -25.28   

 ***   (4)  =   (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  = การแปลผลพัฒนาการมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า “มพีัฒนาการ” 
             มีค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1–2.99 แปลผลว่า“มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
        มีค่ารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตดิลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
 ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 
3(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ภาษาไทย 185 161 44.36 61.45 50.59 47.11 -3.48   
คณิตศาสตร ์ 185 170 26.04 45.56 48.26 29.21 -19.05   
วิทยาศาสตร์ 185 158 32.68 51.96 45.35 36.68 -8.67   
ภาษาอังกฤษ 185 166 29.94 75.56 66.28 43.33 -22.95   
สังคมศึกษาฯ 185 173 35.93 48.07 57.56 39.10 -18.46   

  
 ***   (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  “มพีัฒนาการแต ่
                                                                     ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 

ตารางท่ี 12     จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
 ระดับประถมศึกษา 

วิชา 

ระดับผลการเรียนเกรด 3-4  ค่าเฉลี่ยแต่
ละรายวชิา

คิดป็น 
(ร้อยละ) 

ป.1 
296 คน 

ป.2 
303 คน 

 

ป.3 
276 คน 

ป.4 
283 คน 

ป.5 
282 คน 

ป.6 
275 คน 

ภาษาไทย 295 293 262 241 247 204 89.91 
คณิตศาสตร ์ 292 291 257 240 208 208 87.23 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 293 286 251 236 231 251 90.26 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 290 278 247 270 271 234 92.71 
ประวัติศาสตร์ 294 294 243 276 243 200 90.38 
สุขศึกษาและพลศึกษา 296 302 276 279 257 260 97.38 
ศิลปะ 296 303 276 283 274 275 99.53 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 296 303 248 282 282 275 98.31 
ภาษาต่างประเทศ   284 292 177 279 279 194 87.76 

ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาคิดเปน็  
(ร้อยละ) 

        
98.95  

        
96.88  

        
90.06  

        
93.68  

        
90.31  

        
84.89  92.46 
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ตารางท่ี 13   จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  
                 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

วิชา 
ระดับผลการเรียนเกรด 3-4 ค่าเฉลี่ยแต่

ละรายวชิา
คิดป็น 

(ร้อยละ) 
ม.1 

251 คน 
ม.2 

259 คน 
ม.3 

276 คน 
ม.4 

258 คน 
ม.5 

214 คน 
ม.6 

186 คน 

ภาษาไทย 193 219 174 176 144 127 72.17 
คณิตศาสตร์ 92 150 102 139 139 144 55.26 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 177 130 129 153 135 167 63.98 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 169 177 151 197 168 166 73.23 

ประวัติศาสตร์ 195 236 145 209 159 0 63.47 

สุขศึกษาและพลศึกษา 231 198 250 216 205 180 90.23 

ศิลปะ 187 247 271 204 184 175 88.83 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 245 236 260 251 204 179 96.34 

ภาษาต่างประเทศ 193 172 176 109 154 100 63.25 

ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาคิดเป็น  
(ร้อยละ) 

75.36 76.61 67.23 71.23 79.32 74.76 
74.78 

 
ตารางท่ี 14   จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2  
                 ปีการศึกษา 2563 
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

วิชา 

ระดับผลการเรียนเกรด 3-4 ค่าเฉลี่ย
แต่ละ

รายวิชา
คิดป็น 

(ร้อยละ) 

ม.1 
250 คน 

ม.2 
259 คน 

ม.3 
275 คน 

ม.4 
258 คน 

ม.5 
210 คน 

ม.6 
185 คน 

ภาษาไทย 193 202 215 180 151 92 71.00 

คณิตศาสตร์ 92 133 163 148 155 102 55.80 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 227 176 174 196 156 172 77.77 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 151 128 214 222 165 170 74.25 

ประวัติศาสตร์ 144 173 222 247 174 0 64.11 
สุขศึกษาและพลศึกษา 225 182 274 255 203 161 90.67 

ศิลปะ 223 197 248 219 200 184 89.44 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 232 235 226 254 198 174 92.35 

ภาษาต่างประเทศ 136 175 174 137 144 147 64.60 

ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาคิดเป็น  
(ร้อยละ) 72.13 68.95 77.45 80.02 82.19 72.58 75.55 
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ตารางท่ี 15 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ
สมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ดา้นภาษาไทย  276 271 47.46 62.90 52.24 52.27 0.03 1.5 “มีพัฒนาการ
แต่ไม่ถึงร้อย

ละ 3” 

ดา้นคณิตศาสตร์ 276 271 40.47 57.02 58.30 56.96 -1.34 -67  

ดา้นเหตุผล    55.57 -     

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

ตารางท่ี 16  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
     เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ      ด้านการอ่าน 

*** 
ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 296 291 71.86 77.68 76.65 72.27 -4.38 - ไม่มี
พัฒนาการ 

อ่านออกเสียง 296 291 74.14 77.22 76.18 76.78 0.6 - “มี
พัฒนาการ
แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 3” 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2) กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100 ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการมีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา่  “มพีัฒนาการ” 
         มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)0.1 – 2.99 แปลผลว่า “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ3” 
    มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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ตารางท่ี 17  ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธกิารรับรอง  

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
(Common European Framework of Reference for 

Languages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอื่นๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL 

เปรียบเทยีบตาราง
มาตรฐาน) Pre 

A1 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.1 296 296 174 122 - - - - -  
ป.2 301 304 144 160 - - - - -  
ป.3 276 276 1 272 3 - - - -  
ป.4 282 282  235 47      
ป.5 282 282   272 10     
ป.6 275 275   242 33     
ม.1 250 251  11 216 24     
ม.2 259 259  15 229 15     
ม.3 275 276   233 42     
ม.4 257 258   247 11     
ม.5 210 211   125 86     
ม.6 184 185   150 35     
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5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือ

แก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร 
อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การ
พิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามี
ประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทำ
ให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การ
ปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1 .โครงการ Cambridge School มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประถม -มัธยม 

2.โครงการตามแผนงาน Digital Science มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประถม -มัธยม 

3.โครงการโรงเรียนนำร่องโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ประถม -มัธยม 

 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  เขตพื้นที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาต ิ

  

2.  เขตพื้นที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาต ิ
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6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ. 2561 
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  
(มาตรฐาน สช.) 

โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่
มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล  
“ระดับดีมาก” 

สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

7.ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับคุณภาพผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ดีมาก ดีมาก 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ดีมาก ดี 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ด้านที่ 1 ................ 

ด้านที่ 2 ................ 
ด้านที่ 3 ................ 

ด้านที่ 1 ................ 
ด้านที่ 2 ................ 
ด้านที่ 3 ................ 
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9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
🌕  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
🌕  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
🌕 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
🌕 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
🌕 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมา

ย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
*** 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  86.82 3,152 2,897 91.91 ยอดเยี่ยม 

 1.1  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่านในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

    2,905 92.16  

 1.2  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
เขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

    2,851 90.45  

 1.3  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

    2,885 91.53  

 1.4  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
คิดคำนวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

    2,947 93.50  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  93.01 3,152 2,954 93.72 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

    2,912 92.39  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

    2,910 92.32  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

    3,039 96.41  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมา

ย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
*** 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 
3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   94.21 3,152 2,993 94.96 ยอดเยี่ยม 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ

ในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม 

    2,926 92.83  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

    3,060 97.08  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  92.08  2,993 94.96 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

    2,974 94.35  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    3,011 95.53  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  78.16  2,544 80.71   ดีเลิศ 

 5.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบ
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( NT) 

    271 54.61  

 5.2  ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) 

    291 74.52  

 5.3  ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET  ป.6 

    271 75.83  

 5.4  ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET  ม.3 

    256 65.47  

 5.5.   ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET  ม.6 

    166 61.18  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมา

ย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
*** 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 5.6  ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- ม.6 

    2,551 80.93  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

  94.73 3,152 3,084 97.84 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  

    3,015 95.65  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ 
การทำงานหรืองานอาชีพ 

    3,152 100  

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        
 7.1...        
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

  90.00 3,152 3,111 98.70 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา   

    3,070 97.40  

 1.2.ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

    3,152 100  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

  91.80 3,152 3,092 98.06 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

    3,094 98.16  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    3,088 97.97  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  91.80 3,152 3,105 98.51 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล

    3,105 98.51  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมา

ย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนผู้เรียน (คน) 
*** 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

ในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   98.31 3,152 3,105 98.51 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 

    3,058 97.02  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ 
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

    3,152 100  

5 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        
 5.1...        
สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

            จำนวนประเด็นพิจารณา 
94.79  

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว  

 วิธีคำนวณ 
*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =     100 x จำนวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
                                                                      จำนวนผู้เรียนทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้  
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
 

 

 

 

 

ข้อมูล จากการเก็บภาคสนาม 
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   กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
คำนวณ 
    ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
คำนวณ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดใน
แต่ละระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด          

            ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   จากการจัดกิจกรรมกลุ่มของแต่ละ
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ มีการทดสอบ ความสามารถอย่างเต็ มตาม
ศักยภาพ   มีการส่งเสริมพัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอ จากการฟังและดู การท่อง
ศัพท์ภาษาอังกฤษ  การโต้ตอบสื่อสารในช่วงเช้าจากเรื่องผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ  ดังนี้ 

- กิจกรรมคลินิภาษาไทย    
- กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ภาษาไทย   
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(ห้องสมุด)   
- กิจกรรมรักการอ่าน(ห้องสมุด)    
- กิจกรรม Morning Activities  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรม Thai Innovation Desing (ภาษาไทย) 
- กิจกรรม Foreing Languages Innovation Desing  
สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านทักษะการอ่าน 

ที ่ ระดับชั้น จำนวน
นักเรยีน 

ผลการประเมินความสามารถในการอา่น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 296 96.18 100.00 99.70 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 303 100.00 100.00 100.00 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 276 97.73 85.38 100.00 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 283 81.38 99.05 99.04 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 282 79.74 100.00 94.28 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 275 89.14 99.41 100.00 
7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 250 100.00 100.00 88.18 
8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 89.70 86.67 100.00 
9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 275 98.70 89.21 100.00 
10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 258 82.23 100.00 66.87 
11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 210 72.30 83.94 86.84 
12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 185 80.02 100.00 72.08 
 รวม 3,152  88.93      95.31     92.25  
 ค่าเฉลี่ยรวม  92.16 
สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน   คิดเป็นร้อยละ 92.16 

92.16 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

         ผู ้เร ียนมีความสามารถในการเขียน ตามเกณฑ์ที ่สถานศึกษา
กำหนด จากการจัดกิจกรรมกลุ่มของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
ทดสอบ ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ   มีการส่งเสริมพัฒนาจาก
การจัดการเรียนการสอน มีการทดสอบการเขียนเป็นรายบุคคล ในรายวิชา
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผ ู ้เร ียนใช้
ความสามารถการเขียน  การสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดู  และ
การเขียนตามความคิดของตนเองในการสื่อสารต่อผู้อื่นโดยผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ  ดังนี้ 

- กิจกรรมคลินิกภาษาไทย    
- กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ภาษาไทย   
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(ห้องสมุด)   
- กิจกรรมรักการอ่าน(ห้องสมุด)  
- กิจกรรม Walk  RAILY 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
- กิจกรรม Morning Activities  8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- กิจกรรม Thai Innovation Desing (ภาษาไทย) 
- กิจกรรม Foreing Languages Innovation Desing  
- กิจกรรม 4 Skill Test (ภาษาอังกฤษ) 
- กิจกรรม YCT 1 ภาษาจีน ( ป.2-3) 
- กิจกรรม HSK ภาษาจีน (ระดบัมัธยม) 
สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านทักษะการเขียน 

ที่ ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินความสามารถในการเขยีน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

1. ประถมศึกษาปีที่ 1 296 97.87 100.00 100.00 
2. ประถมศึกษาปีที่ 2 303 97.17 100.00 100.00 
3. ประถมศึกษาปีที่ 3 276 96.09 94.85 100.00 
4. ประถมศึกษาปีที่ 4 283 86.35 99.05 99.04 
5. ประถมศึกษาปีที่ 5 282 94.15 100.00 94.28 
6. ประถมศึกษาปีที่ 6 275 74.64 99.41 100.00 
7. มัธยมศึกษาปีที่ 1 253 100.00 98.98 100.00 
8. มัธยมศึกษาปีที่ 2 259 88.30 54.45 90.14 
9. มัธยมศึกษาปีที่ 3 275 97.04 70.48 92.43 
10. มัธยมศึกษาปีที่ 4 258 66.46 100.00 59.15 
11. มัธยมศึกษาปีที่ 5 210 69.45 100.00 90.83 
12. มัธยมศึกษาปีที่ 6 185 74.73 100.00 71.17 
 รวม 3,152 86.85 93.10 91.42 
 รวมค่าเฉลี่ย  90.45 

สรุป ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียน   คิดเป็นร้อยละ 90.45 

90.45 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

          ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะในการสื่อสาร
ด้วยการนำเสนอผลงานของตนเอง  สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู แล้วนำไปสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
จากการจัดกิจกรรมกลุ่มของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    มีการส่งเสริม
พ ัฒนาจากการจ ัดการเร ียนการสอนในรายว ิชาภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ  และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถการเขียน  
การสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดู  มีการทดสอบ ความสามารถ
อย่างเต็มตามศักยภาพ   โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

- กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ภาษาไทย   
- กิจกรรมรักการอ่าน(ห้องสมุด)  
- กิจกรรม Walk  RAILY 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
- กิจกรรม Morning Activities  8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- กิจกรรม Thai Innovation Desing (ภาษาไทย) 
- กิจกรรม Foreing Languages Innovation Desing  
- กิจกรรม 4 Skill Test (ภาษาอังกฤษ) 
- กิจกรรม YCT 1 ภาษาจีน ( ป.2-3) 
- กิจกรรม HSK ภาษาจีน (ระดบัมัธยม) 
-กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขันภายนอก 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านทักษะการสื่อสาร 

ที่ ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินความ 
สามารถในการสื่อสาร 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
1. ประถมศึกษาปีที่ 1 296 99.40 100.00 100.00 
2. ประถมศึกษาปีที่ 2 303 99.75 100.00 100.00 
3. ประถมศึกษาปีที่ 3 276 97.04 97.45 100.00 
4. ประถมศึกษาปีที่ 4 283 95.80 99.05 99.04 
5. ประถมศึกษาปีที่ 5 282 100.00 100.00 94.28 
6. ประถมศึกษาปีที่ 6 275 91.06 99.41 100.00 
7. มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 100.00 63.78 100.00 
8. มัธยมศึกษาปีที่ 2 259 83.38 72.62 94.57 
9. มัธยมศึกษาปีที่ 3 275 97.04 83.06 92.57 
10. มัธยมศึกษาปีที่ 4 258 82.46 100.00 48.78 
11. มัธยมศึกษาปีที่ 5 210 88.62 84.17 88.35 
12. มัธยมศึกษาปีที่ 6 185 75.12 100 68.29 
 รวม 3,152 92.47 91.63 90.49 
 ค่าเฉลี่ยรวม  91.53 

สรุป ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร   คิดเป็นร้อยละ 91.53 
 

91.53 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
          ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีความสามารถในการคิด
คำนวณด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนทั้งในรูปแบบการทำงานเป็นทีม  การลงมือปฏิบัติจริง ใช้
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา ตามระดับชั้นอย่างเต็มตามศักยภาพ 
โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งยังมีการประเมินผู้เรียนเป็น
รายบุคคล   

 -กิจกรรม Walk  RAILY 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
- กิจกรรม Morning Activities  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์คลินิกคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ระดับประถม 
- กิจกรรม Maths  Innovation Desing (คณิตศาสตร์) 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านทักษะการคิดคำนวณ 

ลำดับที่ ระดับชั้น จำนวนนกัเรียน 
ผลการประเมินความ 
สามารถในการคิด

คำนวณ 
1. ประถมศึกษาปีที่ 1 296 99.14 
2. ประถมศึกษาปีที่ 2 303 96.88 
3. ประถมศึกษาปีที่ 3 276 99.66 
4. ประถมศึกษาปีที่ 4 283 100.00 
5. ประถมศึกษาปีที่ 5 282 46.76 
6. ประถมศึกษาปีที่ 6 275 100.00 
7. มัธยมศึกษาปีที่ 1 250 96.03 
8. มัธยมศึกษาปีที่ 2 259 92.89 
9. มัธยมศึกษาปีที่ 3 275 91.11 
10. มัธยมศึกษาปีที่ 4 258 99.61 
11. มัธยมศึกษาปีที่ 5 210 100.00 
12. มัธยมศึกษาปีที่ 6 185 100.00 

 รวม 3,152 93.50 

สรุป ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ คิดเป็นร้อยละ93.50 

 
 
 
 
 
 
 

93.50 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 สรุป ภาพรวมผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่
ละระดับช้ัน   มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.91 

2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
        ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
จำแนกแยกแยะ คิด
ใคร่ครวญไตร่ตรอง
พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจมี
การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

        2.1.1.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

         ผู้เรียนโรงเรียนใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยจากการสังเกตใน
การจัดกิจกรรมกลุ่มของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้มีการ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และจากการ
นำเสนอโครงงาน/IS ของนักเรียนจากนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงาน/IS  การจัดกิจกรรม Science Innovation 
Design    แสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และ
มีการนำไปทดลองใช้ในชุมชน และเผยแพร่นวัตกรรมในสื่อเว็บไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และนอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินนักเรียนเป็รายบุคคลในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การคิดวเิคราะห ์

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 296 98.83 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 303 96.05 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 276 100.00 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 283 100.00 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 282 46.76 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 275 100.00 
7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 250 96.67 
8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 88.82 
9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 275 92.73 
10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 258 99.61 
11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 210 100.00 
12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 185 100.00 
 รวม 3,152 93.29 

สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดเป็นร้อยละ 93.29 

 92.39 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

           2.1.2.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
         ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  เป็นผู้ที่ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ไม่ยึดมั่นใน ความคิดของตนเองเป็นหลัก  ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง 
และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบเพียงพอ หลากหลาย ช้ในการ
ตัดสินใจ    มีความเข้าใจผู้อ่ืนทำให้สามารถ รับรู้สถานการณ์ 
ความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นได้  เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้ถ้ามี
ข้อมูลที่มีเหตุผลมากกว่า กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ 
ทำให้การตัดสินใจนั้นถูกต้องและแม่นยำ การคิดวิจารณญาณของ
ผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ผู้เรียนต้องมีข้อมูลหลาย ๆ ด้านเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจ  และต้องเป็นผู้มีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น โดยครุผู้สอนได้กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนได้แก่ 
โครงงานวิทยาศาสตร์  กิจกรรม Show and Share  และนอกจากนี้
ยังมีการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ลำดับ
ที ่

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน 

ผลการประเมิน
ความสามารถใน
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 296 100.00 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 303 96.82 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 276 76.61 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 283 100.00 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 282 67.16 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 275 71.86 
7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 250 100.00 
8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 85.20 
9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 275 100.00 
10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 258 100.00 
11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 210 100.00 
12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 185 100.00 
 รวม 3,152 91.47 

 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดเป็น
ร้อยละ  91.47 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

       สรุปผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 92.39  

 2.2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

         โรงเรียนดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาของผู ้เรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน
ได้วางแผนการทำงาน สร้างความรู้ใหม่จากการทำโครงงาน/ผลงาน/
ชิ้นงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา โดยผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ทำให้ผู้เรียนมีโครงงาน/
ผลงาน/ชิ้นงาน ที่เป็นเชิงประจักษ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบ
บูรณาการร่วมกันและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่นกิจกรรมวันวิชาการ 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
โครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพที่
โรงเรียนกำหนด และมีการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ลำดับ
ที ่

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน
ความสามารถการ

อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 296 97.26 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 303 81.66 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 276 100.00 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 283 100.00 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 282 86.20 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 275 82.30 
7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 250 92.46 
8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 99.32 
9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 275 100.00 
10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 258 75.78 
11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 210 92.75 
12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 185 100.00 
 รวม 3,146 92.32 

92.32 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สรุป  ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  คิดเป็นร้อยละ  92.32 

 2.3. ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
      การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถและไหวพริบในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาปรับปรุงการทำงาน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่โรงเรียนกำหนดโดยผ่านกิจกรรมโครงงาน/ผลงาน/
ชิ้นงาน ตามท่ีครูกำหนดและมีการประเมินผลงานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
และนอกจากนี้ยังมีกาปรระเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

ลำดับ
ที่ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินการ
ใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหา  

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 296 100.00 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 303 96.55 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 276 98.67 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 283 100.00 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 282 97.08 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 275 70.40 
7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 250 94.86 
8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 99.35 
9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 275 100.00 
10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 258 100.00 
11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 210 100.00 
12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 185 100.00 
 รวม 3,152 96.41 

     สรุป  ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา  คิดเป็น
ร้อยละ 96.41 

 

 

 

 

 

 

96.41 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

    สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   
คิดเป็นร้อยละ  93.72 

3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
          ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วย
ตัวเองและการทำงาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้และปะสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงงาน 
โครงการ ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู ้ได้
ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม 
      3.1.1. ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั ้งตัว
เอง 
    ผู ้เรียนของโรงเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู ้ด้วย
ตนเอง  ตามสถานการณ์ที่บังคับให้ผู้เรียนต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
ที ่นอกเหนือจากการจ ัดการเร ียนการสอนระบบออนไลน์  ใน
สถานการณ์ของโรคระบาดไวรัส โควิด-19  ซึ่งผู ้เรียนจะต้องเรียน
ออนไลน์ ในClassroom ของตนเองและศึกษาเอกสารการสอนจาก
หน้า Classroom ที่คุณครูส่งให้ และทำงานส่งในระบบออนไลน์   ซึ่ง
ผู ้เรียนจะต้องใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองที่
นอกเหนือจากการสอนใน Classroom   และเม่ือสถานการณ์เปิดการ
เรียนการสอนปกติการจัดการเรียนการสอนจะบูรณาการระหว่างกลุ่ม
สาระในการจัดทำโครงงานเป็นกลุ ่ม ๆ ละ 2-3 คน  และนำเสนอ
โครงงานอย่างเป็นขั้นตอนในการทำงาน 
โดยเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ การนำชิ้นงาน/นวตกรรมที่ผลิต
จากกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านชิ้นงาน รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
จนกระท่ังประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จาก
วัสดุเหลือใช้ 

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้แบบไม่ใช้มือ 
3. โครงงาน Smart Organic Farm ประเภท Off-site Open 

category Primary School Division 
4. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ซู

โม่อัตโนมัติ 
5. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุก

สัมภาระ 
 

     ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเอง  คิด
เป็นร้อยละ 90.74 

 92.83 
(ยอดเยี่ยม) 
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         3.1.2. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

         ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน ครู
มอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหา
วิธีการแก้ปัญหาโดยผ่านกิจกรรมโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มสาระ และเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การทำงานเป็นทีม    มีระเบียบวินัยรู้จักทำหน้าที่  มีทักษะในการ
แก้ปัญหาการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งผู้เรียน
จะมีประสบการณ์ตรงในการทำงานตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน  ผ่านกิจกรรมโครงงานต่าง ๆ  และ 
กิจกรรม Rally  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม คิดเป็น
ร้อยละ 94.94 

     สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเอง
และการทำงานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 92.83 

  

 3.3 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

     โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
ของโรงเรียนโดยมีจุดเน้น ในด้านกระบวนการคิด การส่งเสริมผู้เรียน
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียน เน้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning ) ใน
ทุกระดับชั้น ทั้งนี้ผู้เรียนได้นำความรู้มาสร้างสรรค์ นวัตกรรมใน
รูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีหลักฐานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
และได้รับรางวัล ในการแข่งขันทางวิชาการ ในหัวข้อ Econ board 
game “ I’m the boss รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออก   จัด
โดย มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จ.ชลบุรี   และ
นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  Digital  Science   ซ่ึง
ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม  เช่น กิจกรรม Robotic  
Classroom   กิจกรรม ACR Robotic   Competition และกิจกรรม 
ห้องเรียน STEM Education    ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และการทำงานของเครื่องกลต่าง ๆ ร่วมกัน

97.08 
(ยอดเยี่ยม) 
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เพ่ือสร้างชิ้นงาน และนตวัตกรรมใหม่ เพื่อการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนกลุ่มในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ     

    สรุป ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ  97.08 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ระดับชั้น ความสามารถใน
การรวบรวมความรู้

ได้ด้วยตัวเอง 

ความสามารถ
ในการทำงาน

เป็นทีม 

ความสามารถ
เช่ือมโยงองค์

ความรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 98.1 98.71 97.74 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 98.75 95.74 95.71 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 70.89 98.69 96.77 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 100 100 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 67.16 82.15 97.08 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 65.8 86.26 95.76 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 100 96.35 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 92.32 86.85 86.15 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95.86 94.77 95.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 100 99.81 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 100 100 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 100 100 100 
ค่าเฉลี่ย 90.74 94.94 97.08 
ค่าเฉลี่ยรวม 92.83 97.08 

 
        จากนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด 

การสร้างนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน/
IS  การจัดกิจกรรม Science Innovation Design    แสดงว่าผู้เรียน
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีการนำไปทดลองใช้ใน
ชุมชน และเผยแพร่นวัตกรรมในสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์   
      สรุป   ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  และใช้
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการทำงาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และปะสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงงาน โครงการ 
ชิ้นงาน ผลผลิต  คิดเป็นร้อยละ  94.96 
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4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
      ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
        4.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
      ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นความสามารถในการ
เลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม 
และมีคุณธรรม การใช้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
การดำรงชีวิต เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานการ
ดำรงชีวิตอย่างมากมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการ ดังนั้นผู้เรียน
ต้องได้รับการเรียนรู้และนำไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพวัย
โดยมีการประเมินทักษะการใช้อย่างเป็นระบบซึ่ง  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยสรุปผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน ทางด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในรายวิชา 
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ  ในทุกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  คิดเป็นร้อยละ   94.89 

94.35 
(ยอดเยี่ยม) 

     4.1.2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ  
         จากแผนพัฒนาโรงเรียนไดก้ำหนดเป้าหมายพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปี 2562-
2564  ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนมีทักษะความสา
มามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสาล (ทักษะภาษา 
การคิดวิเคราะห์ การคิดคำนวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรค์  สร้าง
นวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ  นั้น ทางโรงเรียน
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย  เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในการจัดทำโครงงาน  การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ การนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยี/โปรแกรมต่าง ๆ 
ที่ผู้เรียนมีความสนใจ 
           ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ  โดยสรุปผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทางด้านความสามารถในการใช้
สารสนเทศ  ในรายวิชา เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ  ในทุก
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 
93.82 
สรุป  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  คิดเป็นร้อยละ 94.35 
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 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
             โรงเรียนกำหนดเป้าหมายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปี 2562-2564 ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากล  กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาผู้เรียนมีทักษะความสามามารถรอบ
ด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสาล (ทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ 
การคิดคำนวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรม) มีทกัษะชีวิต
และการเป็นผู้ประกอบการ 
               ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสือ่สารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   โดยสรุปผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ทางดา้นความสามารถในการใช้สารสนเทศในการสื่อสารฯ   ใน
รายวิชา เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ  ในทุกระดับชั้น ประถมศึกษาปี
ที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  คิดเป็นร้อยละ  95.53 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

มีความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

มี
ความสามารถ

ในการใช้
สารสนเทศ 

มีความสามารถ
ในการนำ

เทคโนโลยีใน
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 296 100 100 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 303 100 100 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 276 100 100 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 283 99.68 99.68 99.68 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 282 100 100 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 275 100 100 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 250 92.17 92.78 98.38 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 100 100 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 275 83.65 75.56 82.9 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 258 93.74 74.34 94.01 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 210 72.75 86.5 74.04 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 185 96.66 96.96 97.39 

ค่าเฉลี่ย 3,152 94.89 93.82 95.53 

ค่าเฉลี่ยรวม  94.35 95.53 

95.53 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 
        จากนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนใช้ ICT ในการ
เรียนการสอน มีการจัดกิจกรรม Creative Design  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน    แสดงว่าผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม    
สรุป  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทีไ่ด้จากการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคลล คิดเป็นร้อย
ละ 94.96 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ ร ี ย น ต า ม ห ล ั ก ส ู ต ร
สถานศึกษา 
       ผ ู ้ เ ร ี ย น บ ร ร ลุ
ความก้าวหน้าการเรยีนรู้
ต า ม ห ล ั ก ส ู ต ร
สถานศึกษาจากพื้นฐาน
เดิมในด้านความรู้ ความ
เ ข ้ า ใ จ  ท ั ก ษ ะ
กร ะบวนกา รต ่ า ง  ๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้า
ใ น ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ระดับชาติหร ือผลการ
ทดสอบอ่ืน ๆ 
 
 

      ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในปีการศึกษา 2563 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 (ONET) มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ONET)   และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ONET) 
มีผลการทดสอบระดับชั้น ตามตารางต่อไปนี้ 
5.1. ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
(NT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5.1. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

(National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

ด้าน โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ด้านคณติศาสตร ์ 56.96 41.14 39.91 40.47 
ด้านภาษาไทย 52.27 48.47 47.60 47.46 
รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 

54.61 44.81 43.76 43.97 

  

80.71 
(ดีเลิศ) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

• ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียน
ทั้งหมด  276  คน จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวน 271 คน คิดเป็น
ร้อยละ98.19มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านคิดเป็นร้อยละ 54.61  

 5.2.ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา 
    ปีท่ี 1 (RT) 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( Reading 

Test:RT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ด้าน โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ 
การอ่านออกเสียง 76.78 74.86 74.46 74.14 
การอ่านรู้เรื่อง 72.27 70.52 70.93 71.86 
รวม ทั้ง 2 ด้าน 74.52 72.70 72.72 73.02 

 

      ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading 
Test:RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 296 คน เด็กเข้าสอบ จำนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 98.31  
มีคะแนนเฉลี่ย 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ  74.52 

 

 5.3.ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  ป.6 
ผลการทดสอบเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2563 
สาระวิชา จำนวน

คน 
โรงเรียน จังหวัด 

สังกัด ภาค ประเท
ศ 

ภาษาไทย 271 63.24 59.55 59.62 58.54 56.20 
คณิตศาสตร์ 271 41.94 31.94 33.98 31.00 29.99 
วิทยาศาสตร์ 271 47.64 41.12 41.99 40.18 38.78 
ภาษาอังกฤษ 271 75.62 49.17 55.83 48.03 43.55 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

            ผลการทำสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 275  คน เข้าทดสอบ จำนวน 
271 คน คิดเป็นร้อยละ 98.55 ผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 
คะแนนเต็มจำนวน 1 คน วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม 
จำนวน 3  คน   มีค่าเฉลี่ยรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ  57.11     และ
จำนวนนักเรียนที่สอบได้สูงกว่าขีดจำกัดล่าง คิดเป็นร้อยละ  75.83 
 

 5.4  ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  ม.3 
 

ผลการทดสอบเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 

สาระวิชา จำนวน
คน 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

ภาษาไทย 256 59.07 55.75 52.94 56.41 54.29 
คณิตศาสตร์ 256 35.27 26.63 25.48 26.59 25.46 
วิทยาศาสตร์ 255 33.25 30.86 29.63 30.61 29.89 
ภาษาอังกฤษ 255 51.81 38.05 37.01 37.17 34.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ผลการทำสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนใน
ระดับชั้นมีธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  274 คน นักเรียน
ที่เข้าสอบเฉลี่ย 256  คน   คิดเป็นร้อยละ  93.43 ทดสอบวิชา
คณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็มจำนวน 1 คน  และมีค่าเฉลี่ยรวม 4 
วิชา คิดเป็นร้อยละ  44.85   และจำนวนนักเรียนที่สอบได้สูงกว่า
ขีดจำกัดล่าง คิดเป็นร้อยละ  65.47 
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คุณภาพ 

 5.5.   ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  ม.6 
 

ผลการทดสอบเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 

สาระวิชา จำนวน
คน 

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

ภาษาไทย 161 47.11 47.84 41.84 46.02 44.36 
คณิตศาสตร์ 170 29.21 29.39 25.42 27.19 26.04 
วิทยาศาสตร์ 158 36.68 36.18 31.62 33.73 32.68 
ภาษาอังกฤษ 166 43.33 34.18 32.03 31.50 29.94 
สังคมศึกษาฯ 173 39.10 37.58 34.57 36.56 35.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 ผลการทำสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 184 คน เข้าทดสอบเฉลี่ย จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ  
90.21  และผลสอบคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ   มี
ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 39.09  และจำนวนนักเรียนที่สอบ
ได้สูงกว่าขึดจำกัดล่าง คิดเป็นร้อยละ  61.18 

 

 5.6  ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- ม.6 
         โรงเรียนยังมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  ตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน  ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก รักใน
การดูแลตนเองมีความเชื่อม่ันและแก้ไขปัญหาโดยการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  มีความฉลาดทางอารมณ์  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้น พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสากล    ส่งเสริม

80.93 
(ดีเลิศ) 
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กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด     มุ่งเน้น
การเรียนรู้ด้าน Digital Science และการสร้างนวัตกรรม     
ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ (ด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา)    และ
ปลูกฝังอัตลักษณ์ผู้เรียนตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตและสร้าง
ผู้เรียนให้มีบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ  และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่มีเกรด 3-4 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 –มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563  
ประถม มัธยม ประถม มัธยม 

ภาค1 
มัธยม 
ภาค2 

 
กลุ่มสาระภาษาไทย 91.17 65.24 89.7 72.17 71 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ 90.26 63.61 87 55.26 55.8 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

92.43 71.60 90.15 63.98 77.77 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 88.16 79.51 92.64 73.23 74.25 

ประวัติศาสตร์   90.14 63.47 64.11 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

99.42 89.80 97.32 90.23 90.67 

กลุ่มสาระคลิปะ 97.81 83.51 99.53 88.83 89.44 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 97.91 90.41 98.25 96.34 92.35 
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

95.98 64.91 87.42 63.25 64.6 

ค่าเฉลี่ย 94.14 76.07 92.46 74.09 75.55 
ค่าเฉลี่ยรวม 85.11 80.71 

 
• สรุปผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ   80.71  
6) ม ี ค ว า ม ร ู ้  ท ั ก ษ ะ
พื ้นฐานและเจตคติที ่ดี
ต่องานอาชีพ 
      ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีความรู้  
ท ักษะพ ื ้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อม
ท ี ่ จ ะ ศ ึ ก ษ า ต ่ อ ใ น

6.1.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีใน
การศึกษาต่อ 
       ทางฝ่ายวชิาการ โดยงานวัดผลประเมินผลได้ดำเนินกาวิเคราะห์
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 
2563  ในกรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนที่ไม่ติด “ 0 ” และมีผลการเรียน
ติด “ 0 ”  ดังนี้ 
 

 95.65 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ระดับชั ้นที ่ส ูงขึ ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการเรียนที่ผู้เรียนติด  0 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6    ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ/ระดับชั้น ป.1 
(296) 

ป.2 
(303) 

ป.3 
(276) 

ป.4 
(283) 

ป.5 
(282) 

ป.6 
(275) 

รวม 
(1,715) 

ภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 
คณิตศาสตร ์ 0 0 0 0 0 0 0 
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

0 0 0 0 0 0 0 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

0 0 0 0 0 0 0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 
ศิลปะ 0 0 0 0 0 0 0 
การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 0 0 
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 0 0 0 1 

รวม 0 1 0 0 0 0 1 
            ผู้เรียนตั้งแต่ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มี
ผลการเรียนติด   0     ในกลุ่มสาระวชิาภาษาตา่งประเทศ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน   1    คน   จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  
1,715  คน คิดเป็นร้อยละ   0.05  

สรุปผลการเรียนที่ผู้เรียนติด  0 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ/ระดับชั้น ม.1 
 

ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 
คณิตศาสตร์ 0 0 2 0 0 0 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 0 1 0 1 0 2 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

0 1 2 0 0 0 3 

สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1  0 0 0 1 
คิลปะ 0 1 1 0 1 0 3 
การงานอาชพี 0 1 2 0 0 0 3 
ภาษาตา่งประเทศ 0 0 6 0 0 0 6 

รวม 0 4 14 0 2 0 20 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผลการเรียนที่ผู้เรียนติด “0” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระ/ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
ภาษาไทย 0 0 1 0 2 0 3 
คณิตศาสตร์ 0 2 7 2 5 0 16 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 2 6 9 12 0 35 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

2 5 9 1 14 0 31 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

0 1 0 0 0 0 1 

คิลปะ 5 1 0 3 3 0 12 
การงานอาชพี 0 1 5 1 0 0 7 
ภาษาตา่งประเทศ 0 1 6 2 2 0 11 

รวม 13 13 34 18 38 0 116 
 
         ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่มีผลการเรียนติด   0     ในทุกกลุ่มสาระวิชา    ภาคเรียนที่ 1  
จำนวน   20    คน   จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,444  คน คิด
เป็นร้อยละ   1.38   และภาคเรียนที่ 2  จำนวนผู้เรียนที่มีผลการ
เรียนติด   0        จำนวน   116    คน   จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  
1,437 คน คิดเป็นร้อยละ   8.07 
        สรุป จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ไม่
ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  4.34 นักเรียนที่มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ   95.65 
 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการ
จัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ 
         ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง รับผิดชอบโดยงานแนะแนวได้
ทำโครงการสำรวจ ความต้องการของผู้เรียนที่มีความสนใจอาชีพใน
ฝันของผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 
3   และมัธยมศึกษาปีที่4- 6 เพ่ือนำมาจัดแผนการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการ และนำมาจัดให้ผู้เรียนให้ฝึก
ประสบการณ์จริงตามอาชีพที่สนใจ  โดยอาชีพท่ีผู้เรียนให้ความสนใจ
มากที่สุด   แพทย์   วิศวะ   พยาบาล  และ 
Programmer   นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการทำงาน  และอาชีพที่ตนสนใจ  โดยการจัดกิจกรรมแนะ
แนว เชิญวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และความเข้าใจใน

100  
( ยอดเยีย่ม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

การทำงานและอาชีพที่ผู้เรียนให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อ โดยผ่าน
กิจกรรม การสำรวจความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้แก่  

▪ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำรวจความสนใจในอาชีพ   (  แบบ
สำรวจศึกษาต่อ ป.6 ม3 ม.6 ) 

▪ สำรวจการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ระดับ
ประถมศึกษา 

▪ การสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1–ม.3  

▪ กิจกรรม Open House ได้ดำเนินการสำรวจผู้เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3   และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของ
ผู้เรียน ซึ่งผลปรากฎว่าผู้เรียนของโรงเรียนให้ความสนใจและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 100 

▪ 6.5.  ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองาน
อาชีพ ( แบบสำรวจศึกษาต่อ ป.6 ม3 ม.6 ) 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้ 

▪ กิจกรรมงานแนะแนวกับบริการงานแนะแนว  
▪ กิจกรรม Open House ได้ดำเนินการสำรวจผู้เรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3   และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของ
ผู้เรียน ซึ่งผลปรากฎว่าผู้เรียนของโรงเรียนให้ความสนใจและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100    

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
ระดับ จำนวน ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 76 41.08 
มหาวิทยาลัยเอกชน 54 29.19 
ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 0.54 
สถาบันอาชีวศึกษา 1 0.54 
อ่ืน ๆ(ระหว่างติดตามผล) 53 28.65 
รวม 185 100.00 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

     สรุป ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพ   คิดเป็น
ร้อยละ 97.84 

1.2 ค ุณล ักษณะท ี ่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและ
ค ่ า น ิ ย ม ท ี ่ ด ี ต า ม ที่
สถานศึกษากำหนด 
       ผู้เรียนมีพฤติกรรม
เป ็ นผ ู ้ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ธ ร รม 
จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิต
สำนักตามที่สถานศึกษา
กำหนดโดยไม ่ข ั ดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา   
     1.1.1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด  9  ประการ และมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
          ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม เป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว้ 
8 + 1 ประการ ซึ่ง มีผลการประเมิน ดังนี้  
 

ที ่ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

จำนวน 
นักเรียน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 3152 3152 0 
  

2 ซื่อสัตยส์ุจรติ 3152 3152 0 
  

3 มีวินัย 3152 2671 481 
  

4 ใฝ่เรียนรู ้ 3152 2963 189 
  

5 อยู่อย่างพอเพียง 3152 3152 0 
  

6 มุ่งมั่นในการทำงาน 3152 2738 414 
  

7 รักความเป็นไทย 3152 3152 0 
  

8 มีจิตสาธารณะ 3152 3150 1 
  

9 มีภาวะผู้นำ 3152 3013 139 
  

 
ค่าเฉลี่ย 100 95.68 4.32 0.00 0.00  
ค่าเฉลี่ยดีเยีย่มและดี
รวม 

100 

 

นอกจากนี้ผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ที่สืบทอดกันมา   พร้อมทั้งแสดงออกถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น บำเพ็ญประโยชนต่อสังคม โดยผ่านการทำ
กิจกรรมจิตอาสา มีการบันทึก ประเมินตามหลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช2551  กิจกรรมปันน้ำใจแด่
ผู้ด้อยโอกาส   โครงการส่งเสริม พัฒนาระเบียบวินัยและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์   โครงการส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้นำ  และ โครงการ 7 
Habits   

97.40 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ดังนั้น นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ดี
ตามสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ  95.68 
และระดับดี 4.32  ซึ่งในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100    

 

     1.1.2. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่
สถานศึกษากำหนด 
     ผู้เรียนของโรงเรียนได้ประพฤติตนตามระเบียบคู่มือนักเรียนอย่าง
เคร่งครัดทั้งในเรื่องของการท่องคำศัพท์   การไหว้ และการเข้าแถว   
การปฏิบัติตนขณะอยู่ในโรงเรียน/ในห้องเรียน   ซึ่งผู้เรียนทุกคน
จะต้องยึดและปฏิบัติตาม  ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น 

สถิติการท่องศัพท์ การไหว้ และการเข้าแถวของผู้เรียน 
ประจำปีการศึกษา  2563 

ชั้น การท่องศัพท์ การไหว้ การเข้าแถว รวม 

ป.1 93.78 95.86 96.45 95.36 

ป.2 98.04 97.65 97.81 97.83 

ป.3 79.99 97.44 97.47 91.63 

ป.4 85.83 97.63 98.12 93.86 

ป.5 86.94 90.16 95.53 90.88 

ป.6 98.61 98.63 98.45 98.56 

ม.1 94.76 97.78 97.80 96.78 

ม.2 97.09 96.97 96.95 97.00 

ม.3 95.54 97.03 96.92 96.50 

ม.4 96.18 93.66 97.14 95.66 

ม.5 95.46 93.86 94.78 94.70 

ม.6 89.07 95.18 88.74 91.00 

Smart Eng 88.83 95.26 97.52 93.87 

Smart Sci 88.59 96.20 96.89 93.90 

รวมเฉลี่ย 92.05 95.95 96.47 94.81 

 94.81 

      จากสถิติพบว่า นักเรียนมีการท่องศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 92.05  
และ มีการไหว้ทำความเคารพ  คิดเป็นร้อยละ 95.95  และมีการเข้า
แถวตามระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 96.47   ภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ  94.81 
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 1.2. ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
           ผู้เรียนของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม และค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด  8+1  ประการ   ซึ่งผู้เรียนทุกคน
จะได้รับการประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคล และประเมินผลภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  ปีการศึกษาละ  2 ครั้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ผู้เรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการประเมิน
พฤติกรรมและคณุลักษณะพึงประสงค์  มีผลการประเมินระดับคุณภาพดเียี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ  97.65 ระดับคณุภาพดี คิดเป็นร้อยละ  2.35  ของนักเรียน
ทั้งหมด   และมีค่าเฉลี่ยรวม 100  
 
    สรุป  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด  คิดเป็นร้อยละ  97.40   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

  100 
(ยอดเยี่ยม) 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
     ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย ส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 

        โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ที่มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของไทยและท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่นใน 

 98.16 
(ยอดเยี่ยม) 
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ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 
 
 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  โดยครุผู้สอนได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียน โดบยผ่าน
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม
ACR  มารยาทงาม    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   และประเมินผู้เรียนใน
ด้านความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยเป็นรายบุคคล  
คิดเป็นร้อยละ 98.16 
 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
          ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย มี
การแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมACRมารยาท
งาม    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ดั้งเดิมท่ีปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน  นอกจากนี้ยังนำภูมิปัญญา
ชาวบ้านเข้ามาช่วยสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสานเสื่อ
กระจูด  การถนอมอาหาร เป็นต้น รวมทั้งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย  และมีการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ  97.97 

สรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ลำดับ
ที่ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน
ของผู้เรียนมี
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็น

คุณค่าของความ
เป็นไทย 

ผลการประเมินของ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 295 100.00 100.00 

2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 304 100.00 100.00 

3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 275 100.00 100.00 

4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 282 81.56 81.56 

5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 282 100.00 98.22 

6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 275 100.00 100.00 

97.97 
(ยอดเยี่ยม) 
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7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 251 99.60 99.60 

8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 259 96.91 96.52 

9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 275 100.00 100.00 

10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 258 100.00 100.00 

11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 211 100.00 100.00 

12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 185 100.00 100.00 
 

รวม 3,152 98.16 97.99 
 ค่าเฉลี่ยรวม  98.06 

 

       สรุป  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ   98.08  
 

3) การยอมรับที ่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
      ผู้เรียนยอมรับและ
อย ู ่ ร ่ ว มก ันบนคว าม
แตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี
 
 

3.1.ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
        3.1.1.ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย   
 
          ผู้เรียนของโรงเรียนได้รับการปลูกฝังให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย   เนื่องจากเป็น
โรงเรียนที่มีท้ังนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเรียนร่วมกันและเปิด
สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชัน้มะยมศึกษาปีที่ 6  ดังนั้นโรงเรียนจึงมี
นโยบายให้พี่ดูแลน้อง และน้องเคารพพ่ี จึงทำให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  เป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างสุภาพ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ ยอมรับในความ
แตกต่างทางด้านเพศ  วัย  และสามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความเข้าใจและถูกต้อง โดยผ่านกิจกรรมโครงการ อบรมลูกเสือ-เนตร
นารี, กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมค่ายจิต
สาธารณะบำเพ็ญประโยชน์  

จากการสังเกตพฤติกรรมในการทำกิจกรรมในห้องเรียนของ
นักเรียนทังเพศชายและหญิง นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เกิด
ทักษะทางด้านภาษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียม  
ผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในด้านการยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย    มีผลการ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 99.44 

98.51 
 (ยอดเยี่ยม) 
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          3.1.2. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างเชื้อชาติ  ศาสนา ภาษา   

           ผู้เรียนของโรงเรียนมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ด้วยความเข้าใจ ยอมรับในความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา พิธีกรรม ความเชื่อ ภาษาพูด ภาษาเขียน และสามารถ
แก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและถูกต้อง โดยผ่านกิจกรรม  
ACR  Morning  Activity    กิจกรรม  Show and Share กิจกรรม
วันศริสมาสต์ และกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อเน้นการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับ
ผู้เรียนและเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน สามัคคี ความเสียสละ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย เพ่ือสนองนโยบายในการสร้าง
เยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝัง
และสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  ผลการประเมิน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในเรื่องการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างเชื้อชาติ  ศาสนา ภาษา   มีผลกาประเมินคิดเป็นร้อย
ละ  98.99 

   

       3.1.3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่าง  ภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี 

ผู้เรียนของโรงเรียนมีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่าง ภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี  ซึ่งความเชื่อในพิธีกรรม   
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียน  มีความแตกต่างกันและ
ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและถูกต้อง โดย
ผ่านกิจกรรมวันคริสมาต์  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพุทธ และ
ศาสนาคริสต์    อีกท้ังยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมจีน 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดแทรกเนื้อหาวัฒนธรรมจีน อาทิเช่น การตัดกระดาษ   การเขียน
พู่กันจีน การแต่งกายชุดจีนโบราณ เทศกาลสำคัญของจีน วัฒนธรรม
เกี่ยวกับการชงชา การใช้ตะเกียบ กังฟูจีน  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝน
ทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรมของคนจีน 

ผู้เรียนมีสามารถปรับตัวเรียนรู้ เข้ากับภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างของตนเองและประเทศเจ้าของภาษา  ผู้เรียนสามารถนำ

  ) 
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ความรู้ที่ได้รับในการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมนำไปประยุกต์ใช้ใน
การสื่อสาร ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน มีการยอมรับความ
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม เปิดใจเรียนรู้และอยู่ได้อย่างมี
ความสุข  มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ได้รับประสบการณ์ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและครูชาวจีนเจ้าของ
ภาษาทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนยอมรับในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ทำ
ให้เกิดทักษะชีวิตมีเป้าหมายในการศึกษาต่อ  

  นอกจากยังส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน ผู้เรียนให้
ความร่วมมือและสนที่จะเรียนรู้ และลงมือปฎิบัติในการทำกิจกรรม 
ต่างๆ  สามารถปรับตัว  กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าที่จะใช้ภาษา กล้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแม้จะมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม 
เรียนรู้และปรับตัว อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ผลการประเมินผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด้านยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง  
ภาษา  วัฒนธรรม ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 97.11 
ผลกำรประเมินของผู้เรียนด้ำนกำรยอมรับและอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำง 
และหลำกหลำยท้ัง 3 ด้ำน ระดบัประถมศึกษำปีที่ 1 – มัธยมศึกษำปีที่ 6 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ด้านเพศ

วัย 
ด้านเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา 

ด้านภาษา
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ป.1 295 99.09 99.90 99.90 
ป.2 304 100.00 100.00 100.00 
ป.3 275 100.00 100.00 100.00 
ป.4 282 100.00 99.68 93.77 
ป.5 282 96.81 98.94 100.00 
ป.6 275 100.00 100.00 100.00 
ม.1 251 100.00 100.00 100.00 
ม.2 259 97.32 96.82 97.20 
ม.3 275 100.00 100.00 92.86 
ม.4 258 100.00 100.00 93.27 
ม.5 211 100.00 100.00 100.00 
ม.6 185 100.00 92.49 88.34 
รวม 3152 99.44 98.99 97.11 

เฉลี่ยรวม  98.51 
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   สรุป ผู้เรียนยอมรับและอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
ที่หลากหลาย  มีผลกาประเมิน คิดเป็นร้อยละ  98.51 

4) ส ุ ข ภ า พ ว ะ ท า ง
ร่างกายและจิตสังคม 
          ผ ู ้ เ ร ี ยนม ี ก า ร
ร ั ก ษ า ส ุ ข ภ า พ ก า ย
สุขภาพจิต อารมณ์ และ
ส ั งคมและแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช ่ ว ง ว ั ย ส า ม า ร ถ อ ยู่
ร ่วมก ับคนอื ่นอย ่างมี
ความสุขเข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
         4.1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

          จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2664 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ด้านผู้เรียน) ผู้เรียนมีความรู้เป็นไปตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต มีสุข
ภาวะที่ดีมุ่งเน้นสุนทรียภาพอันจะนำไปสู่บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามวิถีนักบุญมงฟอร์ต ดังนั้น ทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิ
นัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  และดำเนินการ
ส่งเสริมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆเช่น กิจกรรมกีฬากรีฑา
สีประจำปี การจัดกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและการ
ออกกำลังกาย และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปี  ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่น
กีฬา ในช่วงพักกลางวัน ช่วงหลังเลิกเรียน เช่น บาสเกตบอล เทเบิล
เทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล  ว่ายน้ำ  ซึ่งการที่ผู้เรียนได้ออก
กำลังกายและเล่นกีฬาส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีผลการดำเนินงานคือ 

1.) สรุปการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนระดับช้ัน ป.1–ม.6 

เกณฑ์ภาวะการ
เจริญเติบโต 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จำนว
น นร. 

ร้อย
ละ 

จำนว
น นร. 

ร้อย
ละ 

อ้วน 285 9.03 362 11.64 
เริ่มอ้วน 281 8.91 316 10.16 
ท้วม 447 14.17 208 6.69 
สมส่วน 1,842 58.38 1,987 63.87 
ค่อนข้างผอม 229 7.26 132 4.24 
ผอม 71 2.25 106 3.41 
รวม 3,155 100 3,111 100 

 

 98.51 
(ยอดเยี่ยม) 
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 2) สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนโรงเรียน

อัสสัมชัญระยอง ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา พบว่า
ผู้เรียนส่วนใหญ่  
ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาตั้งแต่ ปาน
กลาง  ดี  ดีมาก  

สรุปสมรรถภาพ  นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 
 

ระดับ
สมรรถภาพ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
จำนวน 
นักเรียน 

ร้อย
ละ 

จำนวน 
นักเรียน 

ร้อย
ละ 

ต่ำมาก 20 0.63 23 0.74 
ต่ำ 383 12.14 404 12.99 
ปานกลาง 1,117 35.40 1,168 37.54 
ดี 1,213 38.45 1,191 38.28 
ดีมาก 422 13.38 325 10.45 
รวม 3,155 100 3,111 100 

   
      จากการที่โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ใน
แต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้มีการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพโดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระศิลปะ  แผนงาน 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีน้ำหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพ
ทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพลศึกษา และยังรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศโดยผ่านกิจกรรม 
กิจกรรมหลีกเล่ียงตนเองจากภาวะเส่ียงซึ่งมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 94.01  ทำให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน และมีการสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
นันทนาการตามจินตนาการ  กีฬาได้รับรางวัลในต่างๆ หลายรางวัล
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คุณภาพ 

จากการแข่งขันกีฬาต้นกล้าคนเก่ง ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  คิดเป็นร้อยละ   94.01  
 

       4.1.2. ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมแต่ช่วงวัย 
              ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้ทั้มสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม  เป็นผู้มี
ความสามารถและความเต็มใจที่จะรับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีความ
พอใจในความสำเร็จ จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม  เช่น
กิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ  นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนยังมี
ความสามารถและกล้าแสดงออกอย่างเหมาถสมกับวัย ซึ่งจากการ
ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลพบว่า ผู้เรียน ร้อยละ100  ของผู้เรียน
มีการรักษาสุขภาพ สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

สรุป ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  คิดเป็นร้อยละ 
97.00 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
 

 ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับ 
คนอ่ืนอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาและกีฬาสี   ซึ่งผู้เรียนจะต้องมี
ความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สีของ
ตนเองประสบความสำเร็จ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่ขัดแย้ง
กัน  
 
 สรุป  จากการประเมินผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็น
รายบุคคลพบว่าเป็นผู้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือสังคม  คิดเป็นร้อยละ  98.51 
 

100 
(ยอดเยี่ยม) 
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  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพจิำรณำ 
กำรปฏบิัติงำน 

*** 

ผลส ำเร็จ(ข้อ) 
ผลกำรประเมิน 

คุณภำพท่ีได้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

  
5  ข้อ ยอดเยี่ยม 

 1.1.กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดรวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

   

 1.2. กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจนที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

   

 1.3 กำหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดรวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

   

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่าน
ความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

 
   

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

 
   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5  ข้อ ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

    

  2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
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ประเด็นพจิำรณำ 
กำรปฏบิัติงำน 

*** 

ผลส ำเร็จ(ข้อ) 
ผลกำรประเมิน 

คุณภำพท่ีได้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

    

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  5  ข้อ ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง 

    

 3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

  5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     

 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงาน
ของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือ
วิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

 
   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 5  ข้อ ยอดเยีย่ม 
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ประเด็นพจิำรณำ 
กำรปฏบิัติงำน 

*** 

ผลส ำเร็จ(ข้อ) 
ผลกำรประเมิน 

คุณภำพท่ีได้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

 5.1.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 

 
   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 

 
   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 
   

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 
   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 5  ข้อ ดีเลศิ 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา     

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 
   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

 

   

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้     

 7.1-7.5     

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลสำเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยี่ยม 
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  หมำยเหตุ   กรอกข้อมลูเฉพำะแถบสีขำว 
***  ผลส าเร็จ =   จ านวนขอ้ท่ีปฏิบติัในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พ ั น ธ ก ิ จ ท ี ่ ส ถ านศ ึ กษ า
กำหนดชัดเจน 
       สถานศึกษากำหนด
เป้าหมายว ิส ัยทัศน ์ และ
พ ันธก ิ จ ไว ้ อย ่ า งช ัด เจน 
สอดคล ้องก ับบร ิบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ
ข อ ง ช ุ ม ช น  ท ้ อ ง ถิ่ น 
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และของต้นสังกัด 
ร ว ม ท ั ้ ง ท ั น ต ่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม  
 

 1.1.กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
      ทางโรงรียนได้ทำการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการจำเป็น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือตอบสนองการศึกษาในยุค 4.0   โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis และศึกษาความคาดหวังและความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  เพ่ือเก็บ
ข้อมูลตามสภาพจริง  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดประชุมครู
เพ่ือกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปี
การศึกษา 2562 - 2564 และเปา้หมาย ที่สถานศกึษา
ก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา ความ
ตอ้งการชมุชน นโยบายรฐับาล แผนการศกึษาแห่งชาติ 
เป็นไปไดใ้นการปฏิบติั ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
      สรุป โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

 
ยอดเยี่ยม 

  1.2. กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

               ทางโรงเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำ SWOT 
Analysis และ  SOAR Analysis  มากำหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ เป้าหมายหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาชาติและนโยบายของรัฐบาลและแผน
ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ 
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายที่ส่งเสริมการมี

ยอดเยี่ยม 



63 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และนำแผนไปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

        สรุป โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ไว้อย่างชัดเจนที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 

  1.3 กำหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

              โรงเรียนมีการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้นำทาง
การศึกษาตามจิตตารมณ์มงฟอร์ต มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 – 
2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ให้สอดคล้อง
กัน  มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผน  และ
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ทบทวนแผนปฏิบัติการทุกปีการศึกษาเพื ่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

           สรุป โรงเรียนมีการกำหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 

 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

              ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการบริหารโรงเรียน 
ผู ้แทน ชุมชน/ผู ้ทรงคุณวุฒิ) จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
พิจารณาและระดมความ คิดเห็นให้ความเห็นชอบเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนทบทวนผลการ ดำเนินงาน
ที่ผ่านมา เช่น สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และ   
รายงานประเมินตนเอง (SAR)  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จ
อย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   สามารถ
ดำเนินการประสบความสำเร็จ นำไปปฏิบัติได้จริง นำเสนอ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดในปีต่อไป   

          สรุป โรงเรียนมีการนำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจผ่านความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

  1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

       นอกจากนี้ทางโรงเรียนดำเนินการนำค่าเป้าหมายตาม 
ต ัวช ี ้ ว ัดตามมาตรฐานท ี ่ ผ ่ านการ เห ็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่าน 
วารสาร และWeb Sites ของโรงเรียน เพ่ือแจ้งให้ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลของโรงเรียน 

      สรุป โรงเร ียนมีเป ้าหมายว ิส ัยทัศน ์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจนมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 

 

 

ยอดเยี่ยม 
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 2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
      สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ทั ้งในส่วนการการวางแผน
พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พก า ร จั ด
สถานศึกษาการนำแผนไป
ปฏิบัติเพื ่อพัฒนาคุณภาพ
การศ ึกษา ม ีการต ิดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย ่าง
ต ่ อ เ น ื ่ อ ง ม ี ก า รบ ร ิ ห า ร
อัตรากำลังทรัพยากรทาง
การศึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบ
การน ิ เทศภายในการนำ
ข้อมูลมาใช ้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง
ท ุ กฝ ่ ายม ี ส ่ ว นร ่ ว มการ
ว า งแผน  ปร ั บปร ุ ง และ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 
 

2.1.  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

       โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผนระยะ 3 ปี ( ปี 2562 – 2564 ) 
และจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา
ครอบคลุม 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม   ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป และฝ่ายปฐมวัย ที่เอ้ือต่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้
งบประมาณท่ีตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน มีการสรุปผลการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี อย่างชดัเจนเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสถานศึกษาโดยความรว่มมือ

ของผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีการน าขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรุง 

พฒันางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได ้  

          สรุป โรงเรียนสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้งบประมาณประจำปี  มี
ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 2.2  มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
            โรงเรียนมีการนำแผนไปปฏิบัติ กำหนดให้มีการ
นิเทศ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง มีการประกันคุณภาพภายใน  โดยใช้ระบบการ
บริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็น
กระบวนการบริหาร คุณภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) : 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการ
กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
มาตรฐานมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็น

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ  ปีการศึกษา (2562-
2564) จัดทำแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมต่าง 
ๆเป็นปัจจุบัน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการ 
ประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ การปฎิบัติให้
เป็นไปตามแผน (Do) : มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
ดำเนินตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การ ดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป การตรวจ สอบผลการ
ปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผน (Check) : คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาค 
เรียน และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
สรุปจัดทำรายงาน ประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนที่สะท้อน คุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
กำหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เข้ามาม ีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกฝ่าย การนำ ผล
ปรับปรุงพัฒนา (Act) : นำผลการประเมินคุณภาพภายในการ
ประเมินภายนอกและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
       นอกจากนี้ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน
ดำเนินการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ปีละ 4 ครั้ง และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทราบผลการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา เพ่ือนำข้อมูลไปจัดทำแผนในปีต่อไป 
       สรุป โรงเรียนมีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีผลการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 2.3  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
              โรงเรียนมีการวางแผนในการจัดอัตรากำลังบุคลากร 
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านอ่ืน ๆ ที่สนับสนุน

ยอดเยี่ยม 
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การจัดการเรียนการสอนและนอกจากนี้ยังจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุก
คน ครูดูแลผู้เรียนแบบใกล้ชิด แบบเพื่อนช่วยเพ่ือน  พี่ช่วย
น้อง มีงานแนะแนวคอยให้บริการให้คำปรึกษากับนักเรียน  
และนอกจากนี้ยังมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนห้องเรียนละ 
10 ครอบครัว ภาคเรียนละ  1 ครั้ง   
โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
นิเทศโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระ  ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง และนอกจากนี้ยังมีการนิเทศภายนอกปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยการทำ MOU  กับโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ( โรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  และโรงเรียน
เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ) โดยทั้ง 3 โรงเรียน มีการสลับกัน
นิเทศการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ซึ่งครูผู้สอนทุกคนต้อง
ได้รับการนิเทศการสอน มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 
100% และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง 
สม่ำเสมออย่างเป็นรูปธรรม 
          สรุป   โรงเรียนมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายในมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
2.4. สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

สถานศึกษา 

         โรงเรียนมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด้านการบริหาร
จัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศโดยให้ผู ้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการ บริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
และนำหลักธรรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยสู่การปฏิบัติและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

           สรุป โรงเรียนมีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  มีการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
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 2.5. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 

      ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์
เก่าและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยผ่าน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และนอกจากนี้ยังมีการระดมทุน
ทรัพยากรด้านต่าง ๆจากความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครอง 
และครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯและชุมชนโดยการจัดกิจกรรม 
ACR เดิน วิ่ง กิจกรรม ACR  Charity Night        เพ่ือพัฒนา
ความ เป็นเลิศในการจัดการศึกษาโดยสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างคล่องตัวตาม สภาพความต้องการและจำเป็น โรงเรียน
มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างมีคุณภาพ   
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการภาคีร่วม  4 
ฝ่าย   กิจกรรมประชุมครู  กิจกรรมประชุมครูกลุ่มสาระ และ
กิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
นอกจากนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  นำ
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 

        สรุป ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา  มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
    สรุปภาพรวม  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบ
ด ้ า น ต า ม ห ล ั ก ส ู ต ร
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 
       สถานศ ึกษาบร ิหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
ค ุณภาพผ ู ้ เร ียนรอบด ้าน

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
           โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
และสากล ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด ้านภาษาต ่างประเทศและความร ู ้ด ้ าน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจึงได้เปิดสอนโปรแกรม Smart ให้กับ
น ัก เร ี ยนท ี ่ ม ี ความสนใจพ ิ เศษในด ้ านภาษาอ ั งกฤษ  

ยอดเยี่ยม 
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เช ื ่อมโยงวิถ ีช ีว ิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนของกลุ ่มที ่ เร ียน
แบบควบรวมหร ือกล ุ ่มที่
เรียนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  และDigital Science โดยมี
รายละเอียดโปรแกรมดังนี้ 
          Smart English  สำหรับนักเรียน อ.1-ม.6 ที่มีการบูร
ณาการภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพิ่มเติมด้วยหลักสูตร Cambridge 
ในรายว ิชาหล ัก พร ้อมท ั ้ งม ีการสอบเท ียบมาตรฐาน 
Cambridge ทุกรายวิชา 
แผนการเรียน Smart Science สำหรับนักเรียนระดับ ป.1-ม.
3 เน้นการเร ียนวิทยาศาสตร ์ และคณิตศาสตร์ เข้มข้น 
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเทคโนโลยีเข้มข้น 
           แผนการเร ียนทั ่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน ที ่เน้นวิชาเพิ ่มด้วยการสอนภาษาอังกฤษในวิชา 
Mathematics in English / Science in English / Social 
Studies in English  สนทนาภ าษาอ ั ง ก ฤษ  และว ิ ช า
ภาษาอังกฤษ  นักเรียนทุกแผนการเรียนและทุกระดับชั้นจะ
ได้เรียนภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์ เพ่ือเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้านภาษาต่างประเทศตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนและในปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนได้เพิ ่มงาน Digital Science ใน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการเพื่อรับผิดชอบและดูแลงาน 
Digital Science ที่เน้นด้านเทคโนโลยี และการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องต่อโลกยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
    สรุปโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ใน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู ้เรียน ที ่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

        ทางโรงเร ียนดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมปฐมน ิ เทศ
ผู ้ปกครอง และนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียน   และ
โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตรทุกปี เพื่อนำผลการ
ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
และนักเรียน  ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ปีการศึกษา 2563 
ภาพรวมของครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และนักเรียน คิดเป็นร้อย
ละ   80.80      นอกจากนี้มีการสำรวจความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียนในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความ

ยอดเยี่ยม 
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ต้องการของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
ความต้องการของผ ู ้ปกครอง ที ่จะพัฒนาต่อยอดไปใน
ระดับอุดมศึกษาตามสาขาอาชีพที่ผู ้ปกครองต้องการจะให้
ศึกษาต่อ 
   
      สร ุป  โรงเร ียนมีการบริหารจัดการเก ี ่ยวกับงาน
วิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น  มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

    โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มี
การจัดตั ้งชมรมตามความสนใจของนักเร ียน  ดังต่อไปนี้  
ระดับชั ้นประถมศึกษา มีชมรมทั ้งสิ ้น 32  ชมรม    และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีชมรมทั้งสิ้น  21   ชมรม              

          การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

           โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  มาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียน
การสอน ดังนี้ 

            การเรียนรู้ผ่านการทำงาน   ครูจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนรู้เนื ้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทาง
สังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง    
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน   ครูผู้สอนของโรงเรียนได้จัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า 
ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจาก
การเป็นผู้ให้ความรู้   เป็นผู้อำนวยความสะดวก   หรือผู้ให้
คำแนะนำ   ทำหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ทำงานเป็นทีม กระตุ ้น แนะนำ และให้คำปรึกษา เพื ่อให้

ยอดเยี่ยม 
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โครงการสำเร็จลุล ่วง ประโยชน์ของการเรียนรู ้โดยผ่าน
กิจกรรมโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มละ 1    โครงงาน    อีกท้ังกิจกรรม
การสร้างการพัฒนาเรือ Hovercraft  และอากาศยานไร้
คนขับ   กิจกรรมหุ ่นยนต์ระดับมัธยม กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ กิจกรรม English  Speaking  Day     ทั้งนี้สิ่งที่
ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย  PBL    จึงมิใช่แค่ตัวความรู้  
หรือวิธีการหาความรู้   แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ   ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร 
การสื ่อสารและเทคโนโลยี   การออกแบบโครงงานที่ดีจะ
กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและผู้เรียนจะได้
ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา  ทักษะการ
สื่อสาร   และทักษะการสร้างความร่วมมือ ประโยชน์ที ่ได้
สำหรับครูที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพ
แล้ว ยังช่วยให้เกิดการทำงานแบบร่วมมือกับเพื่อนครูด้วยกัน 
รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนอีกด้วย    การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม   ครูผู้สอนของโรงเรียนยึดหลักการให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   การเรียนโดยการปฏิบัติ
จริง Learning by Doing และปฏิบัติเพื ่อให้เกิดการเรียนรู้
และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกนำมาใช้อย่าง
จริงจังในการจัดการเรียนการสอน ที่ว่า “สอนแต่น้อย ให้
เร ียนมากๆ Teach less. Learn More”  การเร ียนแบบ 
Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็นหลักใน
การเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุก
ขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนใน
กลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ  ครูผู้สอนเป็นพี่เลี้ยงและเทรนเนอร์  โดย
ผ่านกิจกรรม   Morning  Activities        กิจกรรม ACR  
Academic Day  และกิจกรรม Show  & Share  การเรียนรู้
ผ่านการแก้ปัญหา    เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่
ครูผู้สอนของโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และรู้จักการ
ทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน  กระบวนการการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยผ่านกิจกรรม  STEM   EDUCATION  
โครงงานวิทยาศาสตร์   กิจกรรมการสร้างการพัฒนาเรือ 
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คุณภาพ 

Hovercraft  และอากาศยานไร้คนขับ และ กิจกรรมหุ่นยนต์
ระดับมัธยม    การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
( IS ) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัย ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบความสามารถ
ทางการเร ียนรู ้ด ้วยตนเองของผู ้ เร ียน โดยผ่านกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์  

         สรุป โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง  ซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

       หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง แบ่งออกเป็น  3 
ระดับ  ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6)    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)    และ
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)    
โดยมีรายละเอียดหลักสูตร และโปรแกรมการเรียน ดังต่อไปนี้  
            ระดับประถมศึกษาโรงเร ียนจ ัดหลักส ูตรและ
โปรแกรมการเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
            1) Bilingual Program  แผนกา ร เ ร ี ย นท ั ่ ว ไ ป   
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
วิชาเพิ ่มเติม คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/สังคม-อังกฤษ/
STEM Education/ ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge 
(Starters, Movers, Flyers ,KET, PET, FCE) และภาษาจีน
ตามมาตรฐาน YCT และ HSK 
            2) Smart  English จัดการเรียนการสอนตาม
หลักส ูตรการศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานบูรณาการกับหลักส ูตร 
Cambridge  จัดการเร ียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทุก
รายวิชาและสอนโดยครูชาวต่างประเทศ 
            3) Smart Science  จ ัดการเร ียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม คณิต-อังกฤษ/
วิทย์-อังกฤษ/สังคม-อังกฤษ/STEM Education เน้นการเรียน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้มข้น เน้นกระบวนการคิดติว
วิทย์และคณิตศาสตร์ (เรียนภาคภาษาไทย) รวมไปถึงการ

ยอดเยี่ยม 
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จ ั ดการ เ ร ี ยนการสอน ภาษาอ ั งกฤษตามมาตรฐาน 
Cambridge และภาษาจีนตามมาตรฐาน HSK 
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจัดหลักสูตร
และโปรแกรมการเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
            1) Bilingual Program  แผนกา ร เ ร ี ย นท ั ่ ว ไ ป  
แบ่งเป็น 3  แผนการเรียน  ได้แก่  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
- คณิตศาสตร์   แผนการเรียน คณติศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   
และแผนการเรียนสุนทรียศาสตร์ (ดนตรี – กีฬา)   โดยจัดการ
เรียนการสอนแยกแผนในคาบเรียนที่ 8 
            2) Smart English (บูรณาการหลักสูตรแกนกลาง 
สพฐ. ภาคอังกฤษ และ หลักสูตร Cambridge)  สอนด้วย
ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นวิชา ภาษาไทย  
ประวัติศาสตร์และ การงานอาชีพ  
            3) Smart Science (บูรณาการหลักสูตรแกนกลาง 
สพฐ. และหลักสูตรเข้มข้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เพ ิ ่มเต ิม ภาษาอ ังกฤษ ใน Global Mathematics และ 
Global Science)   สอนด้วยภาษาไทย ในวิชาพื้นฐานทั่วไป 
และสอนโดยครูชาวต่างประเทศในวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อ 
            ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเร ียนจัด
หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
           1 )  Bilingual Program  แผนกา ร เ ร ี ย นท ั ่ ว ไ ป  
แบ่งเป ็น 3 แผนการเร ียนหล ัก  7 แผนการเร ียนย ่อย    
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  ศิลป์
ภาษา - ญี่ปุ่น  ศิลป์ - ดนตรี  และศิลป์ - กีฬา 
           2) English Program   แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน 
ดังต่อไปนี้   1)  แผนการเรียน English - English (บูรณาการ
หล ักส ูตรแกนกลาง สพฐ . ภาคอ ังกฤษ และหล ักส ูตร 
Cambridge)  สอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ 
ยกเว้นบางรายวิชา  เน้นมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ 
IELTS   เน ้นท ักษะ การเร ียนร ู ้ด ้านเทคโนโลย ี  ระบบ
โปรแกรม  กราฟิก และDesign   เรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์
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และคณิตศาสตร ์ (English) ใน Core Mathematics และ 
Combined Science (Cambridge)    
  2) แผนการเรียน English - Science (บูรณาการหลักสูตร
แกนกลาง สพฐ. ภาคอังกฤษ และหลักสูตร Cambridge)  
สอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นบาง
รายวิชา  เน้นมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ IELTS   เน้น
ทักษะ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  ระบบโปรแกรม  กราฟิก 
และDesign  เน้นความเข้มข้นด้านการเรียน  คณิตศาสตร์ขั้น
สูง ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการ
คิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สอนด้วยภาษาไทย) 
       สร ุป โรงเร ียนมีการกำหนดหลักส ูตรสถานศึกษา
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผล
การดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

       โรงเรียนมีการนำผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรทุกปี   โดย เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำ คิด
วิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ผู้เรียนจะต้องมีทักษะ
และความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่ง ซึ่ง
ทักษะพื้นฐานเช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  โดยผ่านกิจกรรมสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ   4  Skills  กิจกรรม  Pre  YLE   กิจกรรม 
Pre HSK  และก ิจกรรม HSKเม ื ่อใช ้หล ักส ูตรครบ 1 ปี
การศึกษา มีการประเมินการใช ้หล ักสูตรจากครูผ ู ้สอน   
นักเรียน  ผู ้ปกครอง และชุมชน  เพื ่อนำผลไปพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 

    สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผ ู ้ เ ร ี ยนรอบด ้านตามหล ักส ูตรสถานศ ึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมิน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ

4.1.ส่งเสริม สนับสนุน พฒันำครู บุคลำกร ให้มีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ

 
ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา
งานและเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาชีพ โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครู เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรสู่มาตรฐานสากล  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  มีความรู้และมีประสบการณ์ที่ทันสมัยดังนี้  
ครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 50 
ชั่วโมง/คน/ปี  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างเปิดภาค
เรียนอย่างน้อย 50 ชั่วโมง/คน/ปี  ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ทุก
คนจะต้องได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  ( 40 ชั่วโมง/ปี )  ครูผู้สอนจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา
อย่างน้อย 50 % ของคาบที่สอน  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ 
Classroom  command ในห้องเรียนในการจัดการเรียนการ
สอนทุกครั้ง  ส่งครูไปศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษต่างประเทศ  
นอกจากนี้ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอนทุกคนต้องศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมสาขาวิชาที่สอน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
และความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนในการสอนออนไลน์   
      จากการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  สรุปผลได้ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       สรุป โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

        โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในโรงเรียนกับบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
และโรงเรียนเซนต์หลุยฉะเชิงเทรา )  และโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรม
เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและให้นักเรียนภายนอกที่
มีความสนใจในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีได้เข้ามาศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเดิมและนอกจากนี้โรงเรียนได้เชิญองค์กรต่าง ๆ 
มาให้ความรู้เพ่ิมเติมกับนักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้น  ให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง ซ่ึงในปีการศึกษา 
2563  ทางโรงเรียนได้กำหนดให้ครู  100 % ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย  25 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

       สรุป  โรงเรียนจดัให้มีชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ซึ่ง
ดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

          โรงเรียนได้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยทำ MOU กับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
และ การทำวิจัยในชั้นเรียน วิจัยการปฏิบัติการของครูผู้สอน
และครูสนับสนุนการสอน และนอกจากนี้โรงเรียนได้เชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาแบ่งปันความีรู้ทางวิชาชีพ
และทำ MOU การฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพกับวิทยาลัย 
และโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและอาชีพ (ระดับมัธยม)    
และเป็นแนวทางการในการเลือกอาชีพและศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

       สรุป ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

          โรงเรียนมีการตรวจสอบหลักสูตร/แผนการสอน/
บันทึกหลังแผน ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  
ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยครูผู้สอนทุกท่านได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนภายใน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และภายนอก 1 
ครั้ง   และนำผลการนิเทศมาประเมินและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนครูของต่อไป  

สรุปผลการนิเทศการสอนครู  ครั้งที่ 1 – 2   
ปีการศึกษา 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากผลการนิเทศครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินในระดับดี
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 14.64 และผลการประเมินในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 61.37  และระดับดีคิดเป็นร้อยละ 24.00   
เมื่อพิจารณาภาพรวมคิดเป็นร้อย 100.00 และนอกจากนี้

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

บุคลากรทุกท่านต้องได้รับการประเมินการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการ
ประเมินไปพิจารณาในการปรับขั้นเงินเดือนต่อไป 

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          โรงเรียนได้จัดอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมตาม
บทเรียนและนำไปจัดการเรียนการสอน  มีการประกวด
ผลงานในระดับต่าง ๆ ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลต่าง ๆ 
หลายรางวัล 
              นอกจากนี้โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญการสร้างสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  และ 
Google  Classroom ในระหว่างปิดเรียนช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งครูผู้สอน
จะสร้างบทเรียนออนไลน์ และให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนผ่าน 
Google  Classroom   ทั้งนีโ้รงเรียนมีความใส่ใจในการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีระบบ WIFI ที่สามารถ
เชื่อมต่อได้ รวดเร็วเพ่ือการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่าง ๆ ต่อการพัฒนาและการศึกษา    
  สรุป โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
     สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

         โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย โดยในแต่และห้องเรียนจะมีบรรยากาศท่ี
สะอาดและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  มีระบบ WiFi  
ทุกห้องเรียน  มีการจัดบอร์ดความรู้ในห้องเรียนตามเทศกาล
ต่าง ๆ และนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในห้องเรียนได้แก่  กิจกรรม
ประกวดความสะอาดห้องเรียน    ซึ่งการดำเนินการแต่ละ

ยอดเยี่ยม 
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คุณภาพ 

ห้องเรียนมีการประกวดความสะอาดของห้องเรียนทุกสัปดาห์  
มึคณะกรรมการตรวจทุกวัน และมีรางวัลสำหรับห้องเรียนที่
ชนะเลิศ ทุกเดือน 

    สรุป โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย ซ่ึง
มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย 

       โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีร่มรื่น  สะอาด ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ และ
นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาทำให้มีห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ และสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ อาคารเรียนมีความม่ันคงผ่านการตรวจสอบ
จากวิศวกรชำนาญการทุกปี    มีแผนงานอาคารสถานที่ ใน
การกำกับติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มีแผนการ
ซ่อมบำรุงรักษา เพ่ือให้พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย  มีแผนงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูแล
รักษาในการใช้สาธารณูปโภคทุกเดือน  และมีแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน  เช่น      ฐานผจญภัยลูกเสือ   สวนพืช ผัก
สวนครัว ฯลฯ   เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

        สรุป โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย   มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

ยอดเยี่ยม 
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             โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม มี
การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการรู้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง โดยแยกเป็น 2 ระบบ  คือ  
ระบบอินเตอร์เน็ตหลัก เชื่อมต่อโดยใช้ LAN  ใช้ ISP ของ
บริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์จำกัด  ด้วยความเร็ว Leadline 
300/50 Mbps   และระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย  ใช้ ISP ของ
บริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์จำกัด  ด้วยความเร็ว FTTX 
1,000/500 Mbps  โดยมีการดำเนินการดังนี้  การบริหาร
จัดการ โดยใช้โปรแกรม MAS School  และ SWIS Plus  และ
การจัดการเรียนรู้ ใช้โปรแกรม E-Book, E-Library, Blog, 
Google Site, ระบบ Wifi เพ่ือการสืบค้นในทุกห้องเรียน  โดย
ผ่านกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี  และกิจกรรมห้องสมุด
แห่งการเรียนรู้ 

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2563 
 

 

         สรุป โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม  ซึ่งมีผลการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 
       โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย      มีการส่งเสริมให้มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการจัดให้นักเรียน
ทุกคนได้อ่านหนังสือ/ ตำราเรียน ผ่าน  E-Book ครูผู้สอนแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละระดับชั้นได้มีการส่งเสริมให้
นักเรียน ค้นคว้า เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ในหัวข้อที่
มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า หรือศึกษาข้อมูล Google 
Classroom, Google sits ของครูผู้สอน และนอกจากนี้ยัง
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
        ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเพื ่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  และโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างความตระหนักกับผู้เรียนและผู้ที่
เกี ่ยวข้องเกิดความเท่าทันและดูแลตัวเองในด้านสุขภาพ
อนามัย และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อรณรงค์ใน
เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน 

สถิติการใชห้้องพยาบาล โดยเฉลี่ยต่อวันของนักเรียนแยกตามอาการ 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

ระบบ/อาการการเจ็บป่วย 
จำนวนคน เฉลี่ยต่อวันคิด

เป็นร้อยละ 

ระบบทางเดินหายใจ 34 0.48 

ระบบทางเดินอาหาร 377 5.39 

กระดูกและกล้ามเนื้อ 82 1.17 

หู คอ จมูก ตา 22 0.31 

แผล/อุบัติเหตุเล็กน้อย 1,259 18.00 

ผิวหนัง 16 0.24 

ช่องปากและฟัน 10 0.14 

ปวดศรีษะ/เป็นไข้ 577 8.24 

ปวดท้องประจำเดือน 74 1.06 

อื่น ๆ 67      0.95 

รวม 2,518 35.97 

ยอดเยี่ยม 
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        ด้านการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน ทางฝ่าย
ปกครองได้กำหนดระเบียบในการเปิด-ปิด ประตูโรงเรียนโดย
ช่วงเช้าประดูจะปิดเวลา 09.00   น.   และเปิดช่วงเย็นเวลา  
15.20  น.  สำหรับผู้ปกครองที่มาติดต่อโรงเรียนในช่วง
ระหว่างวันจะต้องแลกบัตรที่ป้อมยามเพ่ือเข้ามาติดต่อกับทาง
โรงเรียน และออกเม่ือเสร็จธุระกับทางโรงเรียน 
       สรุป  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีผลการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 5.2 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

        ครูผู้สอนโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง  เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนในห้องเรียนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น จอ 
LED, กระดานอัจฉริยะ, เครื่องขยายเสียงและลำโพง, ระบบ
เชื่อมต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์โดยใช้
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ทุกห้องเรียน   

         นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมครูให้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
ICT พร้อมทั้งการนำไปใช้  โดยมีการจัดอบรมการใช้ Google 
classroom, Google sits,ระบบ Zoom  ให้กับครูผู้สอนทุก
ท่านโดยครูจะต้องเรียนรู้ ICT  เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ช่วงปิดเรียนในภาวะการระบาดของไวรัสโค

ยอดเยี่ยม 



83 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

วิด-19   และมีการนิเทศการสอนด้านการนำ ICT ไปใช้ในการ
เรียนการสอน   รวมทัง้การสนับสนุนสื่อการใช้ ICT  ด้วยการ
เพ่ิมขยายจุด Wi fi การอนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสาร
เรียนรู้การค้นคว้าต่าง ๆโดยผ่านกิจกรรม กิจกรรมบริหาร
จัดการระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   กิจกรรมจัดซื้อ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์    กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยีด้าน
การเรียนการสอนโรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการ
จัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 

     สรุปภาพรวม โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

6.  จ ั ด ระบบ เทค โน โลยี
สารสนเทศเพื ่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
    สถานศึกษาจัดระบบการ
จัดหาการพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและ
ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ที่
เหมาะสมก ับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

6.1.  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ    ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
     ทางโรงเรียนได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาให้ทันกับสภาพปัจจุบัน 
โดยได้สำรวจความเร็วของระบบอินเตอร์ตามห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ และจัด จัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาและการ
บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยมี
การจัดทำแผนงาน และกิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการ
ทางเทคโนโลยี   โรงเรียนได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยี
สารสนเทศ    ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 6.2.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
       โรงเรียนมีการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู ้ท ี ่ เหมาะสมกับสภาพของ 
สถานศึกษาให้ทันกับสภาพปัจจุบัน  โดยจัดทำแผนงาน 
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีในยุค 4.0 ดำเนินการพัฒนา
ระบบเคร ือข ่าย บร ิหารจ ัดการระบบอินเตอร ์เน ็ตและ
คอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาด้านเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย 
Internet และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนจัด

ยอดเยี่ยม 
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กิจกรรมจ ัดซ ื ้อว ัสด ุ เทคโนโลย ีด ้านการเร ียนการสอน 
ดำเนินการจัดซื้อและสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
เร ียนการสอนให ้ท ันสม ัย   ต ิดต ั ้ งตามห ้องเร ียนและ
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     สรุป โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

 6.3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
      โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาให้ทันกับสภาพปัจจุบัน โดยได้จัดกิจกรรมจัดซื้อ
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
เทคโนโลยี โดยติดตั้งสัญญาณ FiWi ตามห้องเรียนและติดตั้ง 
Smart TV .ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดตั้ง Smart Board ทุก
ห้องเรียน และนอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้รับการอบรมเกี่ยวการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น 

- การใช้โปรแกรม Zoom 
- การสร้างห้องเรียน ออนไลน์ Google Classroom 
- Introduction to Mac OSX 
- การสร้างสื่อเอกสารดิจิตอลด้วย Page และ 

Numbers 
- การสร้างงานนำเสนอพร้อมผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วย 

Keynote 
- การสร้างสื่อวิดีโอและการตัดต่อด้วย iMovie 
- Training on Learn  with IPad 

       สรุป โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

         โรงเรียนมีการติดตามผลการใช้บริการระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการ จัดการเรียนรู้  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ทุกกลุ่มสาระวิชาจะถูกเก็บไว้ที่ Web 
โรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของ
ผู้เรียนซ่ึงงานเทคโนโลยีทางการศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบจัด
วางข้อมูลสารสนเทศท้ังหมด  และนอกจากนี้ยังมีบริการใน
การแจ้งซ่อมระบบเทคโนโลยีผ่าน Web โรงเรียน  เพ่ือความ
สะดวกรวมเร็วและง่ายต่อการจัดเก็บสถิติข้อมูลต่าง ๆ 
       สรุป โรงเรียนมีการติดตามผลการใช้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนอยู่ใน
ดับยอดเยี่ยม 
 
สรุปภาพรวม  โรงเร ียนดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
บรรจุ 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  
91.08 183 171 93.44 ยอดเยี่ยม 

 1.1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

    182 99.45  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

    182 99.45  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

    142 77.60  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 

    179 97.81  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

    170 92.90  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  
97.60 183 180 98.36 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ 

    183 100  

 2.2  ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

    173 94.54  

 2.2 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 
 
 
 

    183 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
บรรจุ 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   95.02 183 179 97.81 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก  

    179 97.81  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

    178 97.27  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  95.39 183 177 96.72 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

    175 95.63  

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ 

    175 95.63  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

    178 97.27  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

    178 97.27  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  91.80 183 170 92.90 ยอดเยี่ยม 

 5.1.ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

    183 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จำนวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
บรรจุ 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
กำหนด 

 
 5.2.ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ 

ข้อมูล สะท้อนเพ่ือนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 

    157 85.79  

6 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        
 6.1…..        
                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็น
พิจารณา 

                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

95.85 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีคำนวณ 

*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =      100 x จำนวนครูผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  
                                                                    จำนวนครูทั้งหมด  

 แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเกบ็ภาคสนาม  ณ วนัที ่ 1  เมษายน 2564  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบ ัต ิจร ิงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        จ ั ดก ิ จกรรมการ เ ร ี ยนรู้  
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรู ้ที ่สามารถ
นำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่
มีความจำเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
     ฝ่ายวชิาการร่วมกับครูผู้สอนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง เป็นผู้จัดทำโครงสร้างรายวิชา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียน  หลักสูตรสถานศึกษา คือ แผน การจัดการ
เรียนรู้ หรือ แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยครูผู้สอนในสถานศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะกระบวนการตามเป้าหมายที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกำหนดไว้จะต้องประกอบไปด้วย 4 เสา
หลัก คือ 1. ฝึกผู้เรียนให้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วย
ตนเอง สามารถ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา รู้จักตัวเอง
อย่างถ่องแท้ค้นพบความถนัด และสนใจของ
ตนเอง  2. ฝึกผู้เรียนให้เข้าใจยอมรับวิถีการดำรงชีวิต 
ความเชื่อและแนวคิดท่ีแตกต่างกันของมวลมนุษย์ชาติ 
3.ฝึกผู้เรียนให้สามารถปรับตัว ทำงาน และดำเนินชีวิต
ร่วม กันกับผู้อ่ืนอย่างรู้เท่าทัน มีความสุข สงบ สันติ 4. 
ฝึกผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแส
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และโลกศตวรรษที่21 ซ่ึง
จากการประเมินครูผู้สอนเป็นรายบุคคลพบว่า  
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  คิด
เป็นร้อยละ 99.45 %   

99.45 
(ยอดเยี่ยม) 

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง 
       ครูผู้สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จะเน้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ หรือ การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ( Student-centered learning หรือ Child-
centered learning) ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการ

99.45 
(ยอดเยี่ยม) 
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เรียนรู้ได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้การจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนักเรียนได้มี
โอกาสในการฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้าง
ความร่วมมือ ประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดขึ้น  ที่
นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพ
แล้ว  ยังช่วยให้เกิดการทำงานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครู
ด้วยกันรวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์และมิตรภาพ
ที่ดีกับผู้เรียนอีกด้วย   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน   ครูผู้สอนของโรงเรียนยังยึดหลักการให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   การเรียนโดยการ
ปฏิบัติจริง ( Learning by doing ) และเปิดโอกาสให้
นักเรียรฝึกปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหาได้  กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing)  จึงถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในการจัดการเรียน
การสอนของครู ที่ว่า  “สอนแต่น้อย แต่ให้เรียนมาก 
ๆ (Teach less… learn more)”   การเรียนแบบ
ปฏิบัติจริง ( Learning by doing) นั้น นักเรียนมีการ
เรียนรู้โดยผ่านการจัด “กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและ
หลากหลาย  (Activities)” เป็นหลักในการเรียนการ
สอน  โดย “การปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing)”  ในเนื้อหาทุกข้ันตอนของการจัดการ
เรียนรู้  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนทุก
คนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ ครูผู้สอนเป็นเพียง Coaching 
หรือ Facilitator โดยผ่านกิจกรรม   ACR Morning 
activities กิจกรรม ACR Academic Day และ
กิจกรรม การใช้แหล่งการเรียนรู้และจิตอาสา เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19 ทางโรงเรียนได้ปรับกิจกรรม
เป็นกิจกรรม Walk Rally ในโรงเรียนโดยจัดกิจกรรม
เป็นฐานๆ  ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง    ครูผู้สอนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้
จริงคิดเป็นร้อยละ 99.32%  
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 1.3.มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มี
ความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
     ครผูู้สอนของโรงเรียนทุกระดับชั้นได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความ
จำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีท่ี
ผู้เรียนมีปัญหาเรื่องสุขภาพและจัดการเรียนการสอนที่
บ้าน    และมาทดสอบที่โรงเรียนเป็นบางครั้ง ซึ่งจาก
การประเมินการจัดทำแผนของครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ  
77.60 %  

77.60 
(ดีเลิศ) 

 1.4.  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 
        การเรียนผู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาตร์ซ่ึง
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูจะออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและ
กระบวนการปฏิบัติ นอกจากนั้นการเรียนรู้ที่เน้นการ
วิจัยซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองของผู้เรียนโดยตรง ซึ่งเป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความ และการทดสอบ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดย
ผ่านกิจกรรมโครงงานงานทางวิทยาศาสตร์  การทำ
โครงงานในวิชา IS (Independence 

Study)  และกิจกรรม Robotic เป็นต้น 

       การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง หรือ   ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา เป็นรูปแบบ
การเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูผู้สอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยองเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ การ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
( Student-centered learning หรือ Child-
centered learning) เป็นวิธกีารซึ่งช่วยปลูกฝังให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเรียนรู้นี้จะช่วย
เพ่ิมบทบาทของผู้เรียนภายในห้องเรียน และลด
บทบาทการสอนของครู นอกจากนั้นผู้เรียนยังรู้จักการ
ทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียนในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน (Team Work) ซึ่งเป็นทักษะ
หนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (The 21st 

   97.81 
(ยอดเยี่ยม) 
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Century Learning Skills)   กระบวนการการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม
ย่อย  ขนาดประมาณ  8-10 คน โดยมีครูหรือผู้สอน
ประจำกลุ่ม 1 คน  และนำผลงานที่ได้จากศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ซึ่ง
ครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้  โดยผ่าน
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวิชา IS 
(Independence Study)  การเรียน STEM Coding 
กิจกรรมหุ่นยนต์ระดับมัธยม และ
กิจกรรม  Robotic  Classroom  ครูผู้สอนฝึกทักษะ
ให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ และนำเสนอผลงานคิดเป็นร้อยละ 97.81 %   

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการสอนที่เป็นบูรณาการ  
ร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระ  ฝึกให้ผู้เรียนค้นหา ใช้
วิธีการแก้ปัญหา   เน้นการทำงานร่วมกัน มีงานกลุ่ม
หรืองานเดี่ยวผสมผสานกันไป เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในประสบการณ์จริง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้
นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
เช่น  หน่วยการเรียนรู้ปลูกฝัง   การเลี้ยงสัตว์ การเย็บ
ปักถักร้อย ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ  ครูผู้สอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้คิดเป็นร้อยละ 92.82%   
       สรุป ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ  93.44   อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 

92.82 
(ยอดเยี่ยม) 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       ม ี การ ใช ้ ส ื ่ อ  เทคโนโลยี
ส ารสน เทศและแหล ่ ง เ ร ี ยนรู้  
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาส

2.1.  ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 
           โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้ส่งเสริมศักยภาพ
ครูผู้สอนในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนโดยจัดอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการสร้างสื่อ
นวัตกรรม อบรมการการสอนออนไลน์ผ่าน google  

 
100 

(ยอดเยี่ยม) 
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ให้ผู ้เร ียนได้แสวงหาความรู ้ด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

classroom ระบบ  Zoom    Google meet และ 
อบรมการตัดต่อคริปการสอน   เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 
-19   โดยครูผู ้สอนทุกคนต้องจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบที่ทางโรงเรียนกำหนดทุกคน   โดย
ผู้เรียนสามารถไปศึกษาย้อนหลังได้ในคริปที่แขวนไว้ใน 
Google  Classroom ของแต ่ละห ้อง เ ร ี ยน  โดย
ครูผู ้สอนใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 %    
 

 2.2    ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู ้
      ครูได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นความรู้และ
ประสบการณ์ของชาวบ้านที่เกิดข้ึนเฉพาะท้องถิ่น ที่ใช้
ในการดำรงชีวิต โดยได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมาโดย
ผ่านกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับกาลสมัย โดย
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ในการที่จะรู้จักการดำรงชีวิตของท้องถิ่น การ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยจะต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตสำนึกท่ีถูกต้องให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย  และ ครูเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ควบคู่กับความรู้อันเป็นสากล ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยองเองก็ได้ตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการ
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพที่เป็น
จริงของท้องถิ่น โดยเน้นให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ซึ่งทาง
โรงเรียนได้มีการนำเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ใน
หลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ้างอิงจากใบ
งานหลักสูตร 4.1) เพ่ือนำสู่แผนการสอนของทุกกลุ่ม
สาระ (อ้างอิงจากใบงานที่ 7) อาทิเช่น สอดแทรกใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (อ้างอิง 
จาก  Course Outline วิชาสมัคมศึกษา) ซึ่งอยู่ใน ส.
3  มาตรฐาน ส.3 2/2  อีกท้ังยังมีการจัดการเรียนการ

94.54 
(ยอดเยี่ยม) 
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สอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่ การสานเสื่อกระจูด ของ กลุ่มจักสาน
เสื่อกระจูด ตำบลชากพง  อำเภอแกลง  จ.ระยอง
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  เน้นการ
มีส่วนร่วม มีจิตสำนึก รักท้องถิ่น  ซี่งจากการประเมิน
พบว่า ครูได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  ตามความเหมาะสม โดยมีการปฏิบัติตาม
ประเด็น อยู่ที่ 94.54 %  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู ้ด ้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
      ครูจัดการเรียนรู้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ที่ให้
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ภายในโรงเรียน ซึ่งการจัดและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามอัตลักษณ์ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  ซึ่งแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนได้แก่
ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  , ห้องนวัตกรรม ,  ฐานลูกเสือ , 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ห้องปฏิบัติการเคมี  , ห้อง
STEMห้องปฏิบัติการชีวะ  ห้องศิลปะ  ห้องดนตรี
สากล  ห้องดนตรีไทย  สระว่ายน้ำ  สนาม
เทนนิส   สนามบาสเกตบอล   สนามเด็กเล่นซึ่งจาก
แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพตามที่สถานศึกษากำหนด  ซึ่งจากการ
ประเมินพบว่า มีการปฏิบัติตามประเด็นที่โรงเรียน
กำหนดร้อยละ 100 %   
สรุปภาพรวม ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และปฏิบัติตาม
ครบทุกประเด็น คิดเป็นร้อยละ  98.36 %   อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

100 
(ยอดเยี่ยม) 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
       ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนโดยเน้นการมีสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด ็กร ักเด ็ก เด ็กร ักการเร ียนรู้

3.1. ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มีการบริหารจัดการชั้น
เรียน  การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  และภายนอก
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับเพื ่อนนักเร ียนในห้องเร ียนและต่างห้องเร ียน  

97.81 
(ยอดเยี่ยม) 
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สามารถเร ียนร ู ้ร ่วมก ันอย ่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมถึงครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น  โดยการจัดกิจกรรม
การเร ียนรู ้ท ี ่ เน ้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ  ครูผ ู ้สอนจะ
ออกแบบโครงการ  กิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป ็นรายบ ุคคล ในแต ่ละรายว ิชา   โดยการทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน  แล้วนำผลที่ได้มาวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
สามารถดูได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ใน  8  กลุ่ม
สาระ  การทำจิตอาสาของผู ้ เร ียนในเล่มจิตอาสา  
Leadership  Notebook  กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ  และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ 3  และ  6  มีผู้ปฏิบัติตามอยู่ในระดับ
ร้อยละ  97.81 %  

 3.2. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
ให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
        นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
นอกจากนี ้ทางโรงเร ียนอัสสัมชัญระยองมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 –  มัธยมศึกษาปีที่  6  
แต่ด้วยสถานการณ์โควิด – 19 จึงมีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมเป็น Walk  Rally  ภายในโรงเรียนโดยครู
ผู ้ร ับผิดชอบในการจัดกิจกรรมแต่ละระดับชั ้น  มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการสังเกต  
จดจำ  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การนำไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจำวัน  โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอก
เข้ามาจัดกิจกรรมฐานให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันใน
ระดับชั้นของตนเอง  เป็นการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับเพื่อนทั้งในห้องเรียนของ
ตนและเพื่อนต่างห้องเรียน  รวมทั้งครูในระดับชั้นนั้น 
ๆ เพื่อให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต
ประจำ  และเป็นการสร้างทัศนคติที ่ดีในเชิงบวกให้
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข   

97.27 
(ยอดเยี่ยม) 
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ในการปฏิบัติกิจกรรมมีผู ้ปฏิบัติอยู ่ในระดับร้อยละ   
97.27 %    
 
     สรุปภาพรวม  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน  ให้ผู้เรียนรักครู  ครูรักผู้เรียน  และผู้เรียนรัก
เรียน  ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และปฏิบัติตามครบทุกประเด็น คิด
เป็นร้อยละ 97.81 %     อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
       มีการตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั ้นตอนโดยใช้เครื ่องมือ
และวิธ ีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมก ับเป ้ าหมายในการ
จ ั ดการ เ ร ี ยนร ู ้ แ ละ ให ้ ข ้ อมู ล
ย้อนกลับแก่ผู ้เร ียนเพื ่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
        โรงเรียนได้กำหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ มีการวัดและประเมินผล
ระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย 
เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย ครูมี
การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการ
เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัวมีการวัด
และประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การอัสสัมชัญระยอง 
จัดทำแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน(ปพ.
5) และได้ใช้ระบบ Mas School  มาเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน   ครูผู้สอนมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบโดยเก็บข้อมูลจากครูผู้สอนเป็นรายบุคคล
พบว่าครูปฎิบัติตามครบทุกประเด็น คิดเป็นร้อย
ละ  95.63  

95.63 
(ยอดเยี่ยม) 
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 4.2  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนได้กำหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียน 
การสอนมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ มีการวัดและประเมินผล
ระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย 
เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย ครูมี
การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการ
เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัวมีการวัด
และประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การอัสสัมชัญระยอง 
จัดทำแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน(ปพ.
5) และได้ใช้ระบบ Mas School  มาเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน   มีขั้นตอนโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจาก
ครูผู้สอนเป็นรายบุคคลพบว่าครูปฎิบัติตามครบทุก
ประเด็น คิดเป็นร้อยละ  95.63 %  
 

95.63 
( ยอดเยี่ยม) 

 1.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล 

     ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล   โดยผ่านชิ้นงาน/
ผลงานที่นักเรียนทำผู้เรียนต้องประเมินชิ้นงาน/ผลงาน
ของตนเอง   ผู้ปกครองประเมิน และครูผู้สอนประเมิน   
นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนต้องมีการตั้งเป้าหมายของ

97.27 
(ยอดเยี่ยม ) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ตนเองผ่าน  LederShip Notbooks ของตนเอง ในแต่
ละเดือน และสรุปเป้าหมายในสิ้นเดือนว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ตามที่ตนเองกำหนด ซึ่งผู้เรียน
จะต้องรับผิดชอบในเป้าหมายที่ตนเองกำหนดไว้ 
 ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  คิดเป็นร้อยละ  
97.27 % 
 

 4.4.ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
            ครูผู้สอนมึการวัดผลประเมินผลผู้เรียนเป็น 
รายบุคคลตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องตรวจสอบ  พัฒนาการ
ความรู้  ความสามารถของผู้เรียน ในแต่ละภาคเรียน  
ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้มีการประกาศผลการทดสอบ
ความรู้ของผู้เรียนให้ผู้ปกครองและผู้เรียนได้รับทราบ
ทุกภาคเรียน โดยผ่านกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน และนำข้อบกพร่องในแต่ในแต่ละวิชานำมา
ร่วมกันแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในภาคเรียน
ต่อไป   โดยครูผู้สอนจะมีเครื่องมือและเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจากการประเมิน
ครูผู้สอนเป็นรายบุคคล พบว่าครูผู้สอนที่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ทุกประเด็น คิดเป็นร้อยละ  97.27 %    
 
สรุป ครูผู ้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  คิดเป็น
ร้อยละ 96.72  %   อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

97.27 
(ยอดเยี่ยม ) 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     คร ูและผ ู ้ ม ีส ่ วนเก ี ่ ยวข ้ อง
ร ่วมกันแลกเปลี ่ยนความร ู ้และ
ประสบการณ์รวมท ั ้ ง ให ้ข ้อมูล
ป ้อนกล ับเพ ื ่ อนำไปใช ้ ในการ

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

         โรงเรียนได้กำหนดให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
เรียนรู้ หรือการจัดการการศึกษา รวมถึงต้องฝึกฝนให้มี

100 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ปรับปร ุงและพัฒนาการจ ัดการ
เรียนรู้ 
 
 

ทักษะหรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยครูผู้สอนต้องมีการ
พัฒนาด้านวิชาชีพ โดยเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ
ของตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษารวมถึง
ครูต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเปิดภาคเรียนไม่
น้อยกว่า 25 ชั่วโมง/ปีการศึกษา นำประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้    ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่า
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าครูปฏิบัติตามประเด็นคิดเป็นร้อยละ 100 %   
 

 5.2. นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       โรงเรียนได้กำหนดให้ครูผู้สอนมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน โดยการทำวิจัยในชั้นเรียน 1 
เรื่องต่อปีการศึกษา ครูผู้สอนใช้ข้อมูลจากการบันทึก
หลังแผนการสอน ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการเรียนของ
ผู้เรียน คิดค้นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนาส่งเสริม
ผู้เรียน นำเครื่องมือไปใช้กับผู้เรียน นำมาเขียนรายงาน
วิจัยในชั้นเรียน 5 บท ครูผู้สอนนำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

       พบว่าครผูู้สอนมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับสอน โดยการทำวิจัยในชั้นเรียน พบว่าครูปฏิบัติ
ตามประเด็นคิดเป็นร้อยละ 85.79  
     สรุปภาพรวม ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติตามประเด็นที่กำหนด คิด
เป็นร้อยละ 92.90 %    อยู่ในระดับยอดเยี่ยม    

85.79 
(ดีเลิศ) 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของผู้เรียน (4.9)  

ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (5) 
ยอดเยี่ยม 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (4) 
ดีเลิศ 

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (5) 
ยอดเยี่ยม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด (5) 

ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (5) 

ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (5) 

ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (5) 

ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 

 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ (5) 

ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน (5) 

ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (5) 

ยอดเยี่ยม 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (5) 
ยอดเยี่ยม 
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5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

7. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... - 
มาตรฐานที่ 

 3 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 
 3 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (5) 
ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (5) 
ยอดเยี่ยม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

6. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... - 
 - 

มาตรฐานที่….  - 
มาตรฐานที่….   

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4.97 )ยอดเยี่ยม 
 
*** สรุปผลการประเมินคุณภาพคิดแบบเดียวกับระดับปฐมวัย*** 
การคิดระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน 
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ  คะแนน 
  ยอดเยี่ยม  =   5 
  ดีเลิศ   =   4 
  ดี   =   3 
  ปานกลาง  =   2 
  กำลังพัฒนา  =   1 
2. หาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
2.1 หาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐานโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 
               จำนวนประเด็นการพิจารณา 
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2.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  
 
  เช่น คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1       = 4+5+4+4  =   17      = 4.4    = ดีเลิศ 
     4                 4 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกว่า .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดขึ้น 
3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
3.1 หาคะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐาน 
               จำนวนมาตรฐาน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ  
เช่น คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมิน    = 4.4+4.33+4.25   =   12.98     = 4.33    = ดีเลิศ 
              3              3 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ำกว่า .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดขึ้น 
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3. จุดเด่น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่า
ระดับประเทศสังกัด จังหวัด ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทุก
รายวิชา   

2. ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการทดสอบ  4  Skills ในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตาม
มาตรฐานสากล   

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน  Digital Science  อย่างเต็มศักยภาพ 
5. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพด้านวิชาการในการ

แข่งขันระดับนานาชาติ และ ระดับประเทศ 
6. ผู้เรียนใช้ 7  Habits ในการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง 
7. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 
8. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบ 

วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของ สังคม เช่น การแต่งกาย การเข้าแถวซื้ออาหารการรับผิดชอบ 
เวรประจำวัน ฯลฯ 

9. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ 
10. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพในเรื่อง ดนตรี  กีฬา และศิลปะ   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งม่ันมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท 

2. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลาก 

หลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
และนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

4. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการดำเนินการนิเทศ  
กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และครูใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นราย 
บุคคล 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
5. ครูได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานสากล 

6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานสากล   
7 มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความ 
     สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพดีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
8 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนและสภาพแวด   
     ล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
9 มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุก 
     ห้องเรียน 
10 มีงบประมาณที่เพียงพอ ในการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและ 
     ต่างประเทศ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ

คิด การปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. ครูส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูจัดการเรียนการสอนแบบทางเลือกท่ี 2 ผ่านระบบออนไลน์ทุกคน 
4. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. ครูนำผลการวิจัยไปพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
6. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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4.  จุดควรพัฒนา  
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกรด 3-4 รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ     สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับมัธยม ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จาก IT ให้เกิดประโยชน์การเรียนเรียนรู้ 
3. การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้านอาชีพจากห้องฝึกประสบการณ์จริง 

4. ผู้เรียนร้อยละ  11.64 % มีน้ำหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย คือ อ้วน  ควรจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย ให้ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อควบคุมน้ำหนัก 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพและใส่ใจต่อชุมชน  และปลูกฝังการ

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เช่นลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลด
ปริมาณขยะในโรงเรียน  ลดการใช้พลาสติกในโรงเรียน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
ไฟฟ้า  น้ำ 

2. ห้องสมุดควรปรับเป็นห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสะดวกในการค้นคว้าของผู้เรียน 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื ่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ มี

ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนได้นำความรู้
กลับไปใช้พัฒนาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. การพัฒนาการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ครูแลกเปลี่ยนรู้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
4. การนำงานวิจัยมาใช้แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 
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5. แนวทางการพัฒนา 
1. จัดคลีนิคสอนเสริมสำหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำในคาบ 8 หรือวันเสาร์ 
2. จัดทำโครงการให้บริการด้านการใช้ห้อง IT ในช่วงพัก/วันเสาร์ 
3. จัดทำกิจกรรมฝึกประสบการณ์จากสถานที่จริงให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
4. จัดอบรมและจัดกิจกรรมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์   
5. ควรกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่กำหนด 
6. จัดหาหนังสือ E-Books เพ่ือจัดทำห้องสมุดออนไลน์ 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
8. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
9. ควรสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน ให้คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่น

เป็น 
10. ควรนำงานวิจัยช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 

 
     6.ความต้องการช่วยเหลือ 

1. วิทยากรอบรมในการจัดการเรียนการสอน PLC 
 

7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้าม)ี 
 ความโดดเด่น หมายถึง การดำเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็น
สถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมด
ของปริมาณผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดย
ต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   
  

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.โรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 

   

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 

 พัฒนาการเรียนรู้ในพ้ืนที่นวัตกรรม 
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 -  เพ่ือหานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีอยู่ 
 - ทดลองนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 
 - ประเมินผล ปรับปรุง ถอดบทเรียน 
 - แนวทางยกระดับโรงเรียนปรับระบบเพื่อขยายผล 
   เช่นการจัด TEP @ Rayong   TEP@Si Saket  

- การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
โครงการห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิตัล 
(โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) 
               โรงเรียนอัสสัมชญัระยองได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นัก
ประดิษฐ์ดิจิตัล 
ซึ่งแนวทางการดำเนินการนั้นประกอบไปด้วยการจัดสร้างพ้ืนที่ของการเรียน Coding STEM และ 
STEAM ด้วย 
การใช้ กระบวนการของ Robotics เป็นสื่อ ในส่วนของพ้ืนที่นี้โรงเรียนได้ดำเนินการภายใต้กิจกรรม 
Coding & Innovation Areas ที่มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2300 คน และ นักเรียน
จากโรงเรียนใกล้เคียงทั้งภาครัฐ และ เอกชน มากกว่า 10 โรงเรียนได้ใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนการ
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สอน การสร้างกิจกรรม และโรงเรียนได้จัดหาอุปกรณ์ประเภทหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่ช่วยส่งเสริมกระบลวนการคิดให้กับนักเรียนที่เป็นการส่งสริมการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21  และ 
Thailand 4.0  ที่เน้นการเรียนรู้หุ่นยนต์ควบคู่ไปกับวิชาหลักสูตรแกนกลาง เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรมผ่านการเรียนรู้แบบ Coding  STEM  
STEAM  และการสร้าง Innovation โดยผู้เรียนมีหลักความคิด  มีเหตุผล  โดยการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานและยังเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการเปลี่ยน
การเล่นให้เป็นการเรียนรู้และโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการสอน Coding และ Robotics   
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ SAR 
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หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
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แผนผังอาคารสถานที่ 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พุทธศักราช 2563 ระดับขั้นพื้นฐาน 

 
โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560  ตามข้อมูลที่
ปรากฏดังนี้ 
1.หลักสูตร 

1.1.แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
  ระดับท่ี 1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) 
  ระดับท่ี 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
  ระดับท่ี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 

1.1.1 รายละเอียดหลักสูตร และโปรแกรมการเรียน ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนจัดหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป   
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติม คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/
สังคม-อังกฤษ/STEM Edu./ ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge และภาษาจีนตามมาตรฐาน 
HSK 

2) Smart Program  
2.1 Smart  English   

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบูณณาการกับหลักสูตร Cambridge  จัดการ
เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทุกรายวิชาและสอนโดยครูชาวต่างประเทศ 

2.2 Smart Science  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และวิชาเพ่ิมเติม คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/สังคม-อังกฤษ/STEM Edu. เน้นการเรียนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เข้มข้น เน้นกระบวนการคิดติววิทย์และคณิตศาสตร์ (เรียนภาคภาษาไทย) รวมไปถึง
การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge และภาษาจีนตามมาตรฐาน HSK 

1.1.2 การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป  แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน  

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
2. แผนการเรียน คณติศาสตร์ – ภาษาองักฤษ        แยกแผนในคาบเรียนที่ 8  
3. แผนการเรียนสุนทรียศาสตร์ (ดนตรี – กีฬา)  

2) Smart English (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. กลางภาคอังกฤษ + หลักสูตร 
Cambridge)  สอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นวิชา ภาษาไทย  ประวัติศาสตร 
์และ การงานอาชีพ  

3) Smart Science (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. + หลักสูตรเข้มข้นด้านคณิต 
วิทย์ และเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษ ใน Global Mathematics และ Global Science)   สอนด้วย
ภาษาไทย ในวิชาพ้ืนฐานทั่วไป และสอนโดยครูชาวต่างประเทศในวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
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1.1.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป   
  แบ่งเป็น 3 แผนการเรียนหลัก   6 แผนการเรียนย่อย      
  แผนการเรียนหลักท่ี 1   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มี 2 แผนย่อย  
1) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
2) วิทยาศาสตร์ – กีฬา  
  แผนการเรียนหลักท่ี 2   คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ – คำนวณ)  
  แผนการเรียนหลักท่ี 3   สหศิลป์ มี 4 แผนย่อย  
1) ภาษาจีน  
2) ภาษาญี่ปุ่น  
3) สุนทรียศาสตร์ดนตรี  
4) สุนทรียศาสตร์กีฬา 

2) Smart Program   
- Smart English (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. กลางภาคอังกฤษ +  หลักสูตร Cambridge)  
สอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นบางรายวิชา  
- เน้นมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ IELTS    
- เน้นทักษะ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  ระบบโปรแกรม  กราฟฟิค และDesign  
- เรียนรู้ทักษะวิทย์และคณิต (English) ใน Core Mathematics และ Combined Science 
(Cambridge)  
- Smart Science (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. กลางภาคอังกฤษ +  หลักสูตร Cambridge)  
สอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นบางรายวิชา  
- เน้นมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ IELTS    
- เน้นทักษะ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  ระบบโปรแกรม  กราฟฟิค และDesign  
- เน้นความเข้มข้นด้านการเรียน  คณิตศาสตร์ขั้นสูง และ  วิทยาศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา  
กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สอนด้วยภาษาไทย) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
รายละเอียดหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

ปีการศึกษา 2563  (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 

ประเภทหลักสูตร 
ระดับชั้นที่เปิดสอน 

ประถมศึกษาปีที ่ มัธยมศึกษาปีท่ี 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. หลักสูตรมาตรฐานสากล (Bilingual) 
 

/ / / / / / / / / / / / 

2. Smart Science  
 (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เข้มข้น) 

/ / / / / / / /  / / / 

 Primary Secondary 
G.
1 

G.
2 

G.
3 

G.
4 

G.
5 

G. 
6 

G. 
7 

G.
8 

G.
9 

G.
10 

  

3. Smart English  
 (Integrated English Through all Subjects)  

/ 
2 
ห้อง
เรีย
น. 

/ / / / / / /  /   

4. Smart English  Plus  Science 
(Integrated English Through all Subjects และสอน
เสริมคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์เข้มข้น ตามหลกัสูตร 
สสวท.) 

        /    
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1-3  แผนการเรียน Smart English ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject Time Credit Code Subject Time Credit Code Subject Time Credit

Basic Level  Basic Level  Basic Level  

TH11101 Thai Language 200 5.0 TH12101 Thai Language 200 5.0 TH13101 Thai Language 200 5.0

MA11101 Mathematics 160 4.0 MA12101 Mathematics 160 4.0 MA13101 Mathematics 160 4.0

SC11103 Science 120 3.0 SC12103 Science 120 3.0 SC13103 Science 120 3.0

SO11101 Social Studies 80 2.0 SO12101 Social Studies 80 2.0 SO13101 Social Studies 80 2.0

SO11102 History 40 1.0 SO12102 History 40 1.0 SO13102 History 40 1.0

HP11101 Health and Physical Education 80 2.0 HP12101 Health and Physical Education 80 2.0 HP13101 Health and Physical Education 80 2.0

AR11101 Art / Music 80 2.0 AR12101 Art / Music 80 2.0 AR13101 Art / Music 80 2.0

OC11101 Occupation 40 1.0 OC12101 Occupation 40 1.0 OC13101 Occupation 40 1.0

EN11101 English for Cambridge (Starters) 80 2.0 EN12101 English for Cambridge (Movers) 80 2.0 EN13101 English for Cambridge (Flyers) 80 2.0

Total for basic level 880 22.0 Total for basic level 880 22.0 Total for basic level 880 22.0

Additional Course Additional Course Additional Course

MA11202 Foundation Maths 40 1.0 MA12202 Foundation Maths 40 1.0 MA13202 Foundation Maths 40 1.0

SC11202 Additional Science 80 2.0 SC12202 Additional Science 80 2.0 SC13202 Additional Science 80 2.0

SC11205 Computing Science 40 1.0 SC12205 Computing Science 40 1.0 SC13205 Computing Science 40 1.0

EN11203 English 80 2.0 EN12203 English 80 2.0 EN13203 English 80 2.0

Total for additional Course 240 6.0 Total for additional Course 240 6.0 Total for additional Course 240 6.0

Total 28.0 Total 28.0 Total 28.0

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 Learning Development Activities   Learning Development Activities   Learning Development Activities  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก10901      - ลกูเสอื 40 - ก10901      - ลกูเสอื 40 - ก10901      - ลกูเสอื 40 -

     - ชมรม  Music 40 -      - ชมรม  Music 40 -      - ชมรม  Music 40 -

ก10902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก10902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก10902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก10903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก10903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก10903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- Swimming 40 -  -- Swimming 40 -  -- Swimming 40 -

 -- Additional Maths 40 -  -- Additional Maths 40 -  -- Additional Maths 40 -

 -- Additional English 80 -  -- Additional English 80 -  -- Additional English 80 -

 -- Foundation Science 40 -  -- Foundation Science 40 -  -- Foundation Science 40 -

 -- Coding 40 -  -- Coding 40 -  -- Coding 40 -

 -- Social Studies (Thai) 40 -  -- Social Studies (Thai) 40 -  -- Social Studies (Thai) 40 -

 -- Chinese 80 -  -- Chinese 80 -  -- Chinese 80 -

 -- 4 Skills 40 -  -- 4 Skills 40 -  -- 4 Skills 40 -

 -- 7 – habits   40 -  -- 7 – habits   40 -  -- 7 – habits   40 -

รวมตลอดภาคเรียน 440 - รวมตลอดภาคเรียน 440 - รวมตลอดภาคเรียน 440 -

1640 1640 1640

Grade 1 (1/7-8)  ปี 2563 Grade 2 (1/7-8)  ปี 2563 Grade 3 (3/7)  ปี 2563
1st - 2nd Semester 1st - 2nd Semester 1st - 2nd Semester
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

Code Subject Time Credit Code Subject Time Credit Code Subject Time Credit

Basic Level  Basic Level  Basic Level  

TH14101 Thai Language 160 4.0 TH15101 Thai Language 160 4.0 TH16101 Thai Language 160 4.0

MA14101 Mathematics 160 4.0 MA15101 Mathematics 160 4.0 MA16101 Mathematics 160 4.0

SC14103 Science 120 3.0 SC15103 Science 120 3.0 SC16103 Science 120 3.0

SO14101 Social Studies 80 2.0 SO15101 Social Studies 80 2.0 SO16101 Social Studies 80 2.0

SO14102 History 40 1.0 SO15102 History 40 1.0 SO16102 History 40 1.0

HP14101 Health and Physical Education 80 2.0 HP15101 Health and Physical Education 80 2.0 HP16101 Health and Physical Education 80 2.0

AR14101 Art / Music 80 2.0 AR15101 Art / Music 80 2.0 AR16101 Art / Music 80 2.0

OC14101 Occupation 40 1.0 OC15101 Occupation 40 1.0 OC16101 Occupation 40 1.0

EN14101 English for Cambridge (Flyers) 80 2.0 EN15101 English for Cambridge (Flyers) 80 2.0 EN16101 English for Cambridge (Flyers) 80 2.0

Total for basic level 840 21.0 Total for basic level 840 21.0 Total for basic level 840 21.0

Additional Course Additional Course Additional Course

MA14202 Foundation Maths 40 1.0 MA15202 Foundation Maths 40 1.0 MA16202 Foundation Maths 40 1.0

SC14202 Additional Science 80 2.0 SC15202 Additional Science 80 2.0 SC16202 Additional Science 80 2.0

SC14205 Computing Science 80 2.0 SC15205 Computing Science 80 2.0 SC16205 Computing Science 80 2.0

EN14203 English 80 2.0 EN15203 English 80 2.0 EN16203 English 80 2.0

Total for additional Course 280 7.0 Total for additional Course 280 7.0 Total for additional Course 280 7.0

Total 28.0 Total 28.0 Total 28.0

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 Learning Development Activities   Learning Development Activities   Learning Development Activities  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก20901      - ลกูเสอื 40 - ก20901      - ลกูเสอื 40 - ก20901      - ลกูเสอื 40 -

     - ชมรม  Music 40 -      - ชมรม  Music 40 -      - ชมรม  Music 40 -

ก20902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก20902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก20902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก20903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก20903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก20903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- Swimming 40 -  -- Swimming 40 -  -- Swimming 40 -

 -- Additional Maths 40 -  -- Additional Maths 40 -  -- Additional Maths 40 -

 -- Additional English 80 -  -- Additional English 80 -  -- Additional English 80 -

 -- Foundation Science 40 -  -- Foundation Science 40 -  -- Foundation Science 40 -

 -- Coding 40 -  -- Coding 40 -  -- Coding 40 -

 -- Social Studies (Thai) 40 -  -- Social Studies (Thai) 40 -  -- Social Studies (Thai) 40 -

 -- Chinese 80 -  -- Chinese 80 -  -- Chinese 80 -

 -- 4 Skills 40 -  -- 4 Skills 40 -  -- 4 Skills 40 -

 -- 7 – habits   40 -  -- 7 – habits   40 -  -- 7 – habits   40 -

รวมตลอดภาคเรียน 440 - รวมตลอดภาคเรียน 440 - รวมตลอดภาคเรียน 440 -

1640 1640 1640

Grade 4 (4/7)  ปี 2563 Grade 5 (5/7)  ปี 2563 Grade 6 (6/7)  ปี 2563
1st - 2nd Semester 1st - 2nd Semester 1st - 2nd Semester

 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4-6  แผนการเรียน Smart English ปีการศึกษา 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1-3  แผนการเรียน Smart Science  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท11101 ภาษาไทย 200 5.0 ท12101 ภาษาไทย 200 5.0 ท13101 ภาษาไทย 200 5.0

ค11101 คณิตศาสตร์ 160 4.0 ค12101 คณิตศาสตร์ 160 4.0 ค13101 คณิตศาสตร์ 160 4.0

ว11101 วทิยาศาสตร์ 80 2.0 ว12101 วทิยาศาสตร์ 80 2.0 ว13101 วทิยาศาสตร์ 120/80 3.0

ว11102 วทิยาการค านวณ 40 1.0 ว12102 วทิยาการค านวณ 80/40 2.0 ว13102 วทิยาการค านวณ 80/40 2.0

ส11101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0 ส12101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0 ส13101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0

ส11102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0 ส12102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0 ส13102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0

พ11101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0 พ12101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0 พ13101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0

ศ11101 ศลิปะ 80 2.0 ศ12101 ศลิปะ 80 2.0 ศ13101 ศลิปะ 80 2.0

ง11101 การงานอาชีพ 40 1.0 ง12101 การงานอาชีพ 40 1.0 ง13101 การงานอาชีพ 40 1.0

อ11101 ภาษาองักฤษ 80 2.0 อ12101 ภาษาองักฤษ 80 2.0 อ13101 ภาษาองักฤษ 80 2.0

รวมพืน้ฐาน 880 22.0 รวมพืน้ฐาน 880 23.0 รวมพืน้ฐาน 880 24.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ค11203 Global Mathematics 80 2.0 ค12203 Global Mathematics 80 2.0 ค13203 Global Mathematics 80 2.0

ว11204 Global Science 80 2.0 ว12204 Global Science 80 2.0 ว13204 Global Science 80 2.0

-- -- - - -- -- - - -- -- - -

ส11201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0 ส12201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0 ส13201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0

-- -- - - -- -- - - -- -- - -

อ11202 Conversation 40 1.0 อ12202 Conversation 40 1.0 อ13202 Conversation 40 1.0

รวมเพ่ิมเตมิ 240 6.0 รวมเพ่ิมเตมิ 240 6.0 รวมเพ่ิมเตมิ 240 6.0

รวมตลอดภาคเรียน 1120 28.0 รวมตลอดภาคเรียน 1120 29.0 รวมตลอดภาคเรียน 1120 30.0

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก10901      - ลกูเสอื 40 - ก10901      - ลกูเสอื 40 - ก10901      - ลกูเสอื 40 -
     - ชมรม (STEAM INNOVATION) 40 -      - ชมรม (STEAM INNOVATION) 40 -      - ชมรม (STEAM INNOVATION) 40 -

ก10902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก10902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก10902  2) กิจกรรมแนะแนว - -
ก10903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก10903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก10903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 40 -  -- วา่ยน า้ 40 -  -- วา่ยน า้ 40 -
-- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 - -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 - -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 -
 -- ภาษาจีน 40 -  -- ภาษาจีน 40 -  -- ภาษาจีน 40 -
 -- คณิตศาสตรเ์สริมทกัษะ 120 -  -- คณิตศาสตรเ์สริมทกัษะ 120 -  -- คณิตศาสตรเ์สริมทกัษะ 120 -
 -- วทิยาศาสตรเ์สริมทกัษะ 120 -  -- วทิยาศาสตรเ์สริมทกัษะ 120 -  -- วทิยาศาสตรเ์สริมทกัษะ 120 -
 -- Robot 40 -  -- Robot 40 -  -- Robot 40 -
 -- Coding 40 -  -- Coding 40 -  -- Coding 40 -
 -- 7 – habits   - -  -- 7 – habits   - -  -- 7 – habits   - -

รวมตลอดภาคเรียน 440 - รวมตลอดภาคเรียน 440 - รวมตลอดภาคเรียน 440 -

รวมเวลาเรียนทัง้สิน้ 1640 1640 1640

หมายเหตุ :   -- กิจกรรมแนะแนว(จดัแทรกใน Homeroom ) ปีละ 40 ช่ัวโมง     ,   ปฏบิตัิกิจกรรมพัฒนาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ปีละ 20 ช่ัวโมง   

 *** คาบเรียนทีเ่กินจาก 35 คาบ คอืคาบทีจ่ัดเรียนในคาบ 8 และวนัเสาร ์

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 (ป.1/6)  ปี 2563 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 (2/6)  ปี 2563 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 (3/6)  ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 - 2 ภาคเรียนที ่1 - 2 ภาคเรียนที ่1 - 2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

 สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท14101 ภาษาไทย 160 4.0 ท15101 ภาษาไทย 160 4.0 ท16101 ภาษาไทย 160 4.0

ค14101 คณิตศาสตร์ 160 4.0 ค15101 คณิตศาสตร์ 160 4.0 ค16101 คณิตศาสตร์ 160 4.0

ว14101 วทิยาศาสตร์ 120 3.0 ว15101 วทิยาศาสตร์ 120 3.0 ว16101 วทิยาศาสตร์ 120/80 3.0

-- -- - - ว15102 วทิยาการค านวณ 40 1.0 ว16102 วทิยาการค านวณ 120/80 3.0

ส14101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0 ส15101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0 ส16101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0

ส14102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0 ส15102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0 ส16102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0

พ14101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0 พ15101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0 พ16101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0

ศ14101 ศลิปะ 80 2.0 ศ15101 ศลิปะ 80 2.0 ศ16101 ศลิปะ 80 2.0

ง14101 การงานอาชีพ 40 1.0 ง15101 การงานอาชีพ 40 1.0 ง16101 การงานอาชีพ 40 1.0

อ14101 ภาษาองักฤษ 80 2.0 อ15101 ภาษาองักฤษ 80 2.0 อ16101 ภาษาองักฤษ 80 2.0

รวมพืน้ฐาน 840 21.0 รวมพืน้ฐาน 880 22.0 รวมพืน้ฐาน 880 24.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ค14203 Global Mathematics 80 2.0 ค15203 Global Mathematics 80 2.0 ค16203 Global Mathematics 80 2.0

ว14204 Global Science 80 2.0 ว15204 Global Science 80 2.0 ว16204 Global Science 80 2.0

ว14203 Stem / Computer 40 1.0 -- -- - - -- -- - -

ส14201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0 ส15201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0 ส16201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0

จ14202 ภาษาจีน 40 1.0 จ15202 ภาษาจีน 40 1.0 จ16202 ภาษาจีน 40 1.0

อ14202 Conversation 40 1.0 อ15202 Conversation 40 1.0 อ16202 Conversation 40 1.0

รวมเพ่ิมเตมิ 320 8.0 รวมเพ่ิมเตมิ 280 7.0 รวมเพ่ิมเตมิ 280 7.0

รวมตลอดภาคเรียน 1160 29.0 รวมตลอดภาคเรียน 1160 29.0 รวมตลอดภาคเรียน 1160 31.0

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก20901      - ลกูเสอื 40 - ก20901      - ลกูเสอื 40 - ก20901      - ลกูเสอื 40 -
     - ชมรม (STEAM INNOVATION) 40 -      - ชมรม (STEAM INNOVATION) 40 -      - ชมรม (STEAM INNOVATION) 40 -

ก20902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก20902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก20902  2) กิจกรรมแนะแนว - -
ก20903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก20903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก20903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 40 -  -- วา่ยน า้ 40 -  -- วา่ยน า้ 40 -
 -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 -  -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 -  -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 -
-- ภาษาจีน 40 - -- ภาษาจีน 40 - -- ภาษาจีน 40 -
-- คณิตศาสตรเ์สริมทกัษะ 80 - -- คณิตศาสตรเ์สริมทกัษะ 80 - -- คณิตศาสตรเ์สริมทกัษะ 80 -
-- วทิยาศาสตรเ์สริมทกัษะ 120 - -- วทิยาศาสตรเ์สริมทกัษะ 120 - -- วทิยาศาสตรเ์สริมทกัษะ 120 -
-- Robot 40 - -- Robot 40 - -- Robot 40 -
-- Coding 40 - -- Coding 40 - -- Coding 40 -
 -- 7 – habits   - -  -- 7 – habits   - -  -- 7 – habits   - -

รวมตลอดภาคเรียน 400 - รวมตลอดภาคเรียน 400 - รวมตลอดภาคเรียน 400 -

1640 1640 1640

รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน รวมหน่วยกิตเพิ่มเติม รวมพืน้ฐาน+เพิ่มเติม

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 (4/6)  ปี 2563 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 (5/6)  ปี 2563 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 (6/6)  ปี 2563

136.0 40.0 176.0

ภาคเรียนที ่1 - 2 ภาคเรียนที ่1 - 2 ภาคเรียนที ่1 - 2

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4-6  แผนการเรียน Smart Science  ปีการศึกษา 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1-3  แผนการเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท11101 ภาษาไทย 200 5.0 ท12101 ภาษาไทย 200 5.0 ท13101 ภาษาไทย 200 5.0

ค11101 คณิตศาสตร์ 160 4.0 ค12101 คณิตศาสตร์ 160 4.0 ค13101 คณิตศาสตร์ 160 4.0

ว11101 วทิยาศาสตร์ 80 2.0 ว12101 วทิยาศาสตร์ 80 2.0 ว13101 วทิยาศาสตร์ 120/80 3.0

ว11102 วทิยาการค านวณ 40 1.0 ว12102 วทิยาการค านวณ 80/40 2.0 ว13102 วทิยาการค านวณ 80/40 2.0

ส11101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0 ส12101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0 ส13101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0

ส11102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0 ส12102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0 ส13102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0

พ11101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0 พ12101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0 พ13101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0

ศ11101 ศลิปะ 80 2.0 ศ12101 ศลิปะ 80 2.0 ศ13101 ศลิปะ 80 2.0

ง11101 การงานอาชีพ 40 1.0 ง12101 การงานอาชีพ 40 1.0 ง13101 การงานอาชีพ 40 1.0

อ11101 ภาษาองักฤษ 80 2.0 อ12101 ภาษาองักฤษ 80 2.0 อ13101 ภาษาองักฤษ 80 2.0

รวมพืน้ฐาน 880 22.0 รวมพืน้ฐาน 880 23.0 รวมพืน้ฐาน 880 24.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ค11201 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0 ค12201 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0 ค13201 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0

ว11201 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0 ว12201 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0 ว13201 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0

-- -- - - -- -- - - -- -- - -

ส11201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0 ส12201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0 ส13201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0

-- -- - - -- -- - - -- -- - -

อ11201 Conversation 80 2.0 อ12201 Conversation 80 2.0 อ13201 Conversation 80 2.0

รวมเพ่ิมเตมิ 280 7.0 รวมเพ่ิมเตมิ 280 7.0 รวมเพ่ิมเตมิ 280 7.0

รวมตลอดภาคเรียน 1160 29.0 รวมตลอดภาคเรียน 1160 30.0 รวมตลอดภาคเรียน 1160 31.0

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก10901      - ลกูเสอื 40 - ก10901      - ลกูเสอื 40 - ก10901      - ลกูเสอื 40 -

     - ชมรม 40 -      - ชมรม 40 -      - ชมรม 40 -

ก10902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก10902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก10902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก10903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก10903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก10903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 40 -  -- วา่ยน า้ 40 -  -- วา่ยน า้ 40 -

-- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 - -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 - -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 -

 -- ภาษาจีน 80 -  -- ภาษาจีน 80 -  -- ภาษาจีน 80 -

 -- 7 – habits   - -  -- 7 – habits   - -  -- 7 – habits   - -

รวมตลอดภาคเรียน 160 - รวมตลอดภาคเรียน 160 - รวมตลอดภาคเรียน 160 -

1400 1400 1400

หมายเหตุ :   -- กิจกรรมแนะแนว(จดัแทรกใน Homeroom ) ปีละ 40 ช่ัวโมง     ,   ปฏบิตัิกิจกรรมพัฒนาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ปีละ 20 ช่ัวโมง   

ภาคเรียนที ่1 - 2 ภาคเรียนที ่1 - 2 ภาคเรียนที ่1 - 2
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 (1/1-5)  ปี 2563 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 (2/1-5)  ปี 2563 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 (3/1-5)  ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4-6  แผนการเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

 สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท14101 ภาษาไทย 160 4.0 ท15101 ภาษาไทย 160 4.0 ท16101 ภาษาไทย 160 4.0

ค14101 คณิตศาสตร์ 160 4.0 ค15101 คณิตศาสตร์ 160 4.0 ค16101 คณิตศาสตร์ 160 4.0

ว14101 วทิยาศาสตร์ 120 3.0 ว15101 วทิยาศาสตร์ 120 3.0 ว16101 วทิยาศาสตร์ 120/80 3.0

-- -- - - ว15102 วทิยาการค านวณ 40 1.0 ว16102 วทิยาการค านวณ 120/80 3.0

ส14101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0 ส15101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0 ส16101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 2.0

ส14102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0 ส15102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0 ส16102 ประวตัศิาสตร์ 40 1.0

พ14101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0 พ15101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0 พ16101 สขุศกึษาและพลศกึษา 80 2.0

ศ14101 ศลิปะ 80 2.0 ศ15101 ศลิปะ 80 2.0 ศ16101 ศลิปะ 80 2.0

ง14101 การงานอาชีพ 40 1.0 ง15101 การงานอาชีพ 40 1.0 ง16101 การงานอาชีพ 40 1.0

อ14101 ภาษาองักฤษ 80 2.0 อ15101 ภาษาองักฤษ 80 2.0 อ16101 ภาษาองักฤษ 80 2.0

รวมพืน้ฐาน 840 21.0 รวมพืน้ฐาน 880 22.0 รวมพืน้ฐาน 880 24.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ค14201 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0 ค15201 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0 ค16201 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0

ว14201 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0 ว15201 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0 ว16201 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 80 2.0

ว14203 Stem / Computer 40 1.0 -- -- - - -- -- - -

ส14201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0 ส15201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0 ส16201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 40 1.0

จ14201 ภาษาจีน 80 2.0 จ14201 ภาษาจีน 80 2.0 จ14201 ภาษาจีน 80 2.0

อ14201 Conversation 80 2.0 อ15201 Conversation 80 2.0 อ16201 Conversation 80 2.0

รวมเพ่ิมเตมิ 400 10.0 รวมเพ่ิมเตมิ 360 9.0 รวมเพ่ิมเตมิ 360 9.0

รวมตลอดภาคเรียน 1240 31.0 รวมตลอดภาคเรียน 1240 31.0 รวมตลอดภาคเรียน 1240 33.0

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก20901      - ลกูเสอื 40 - ก20901      - ลกูเสอื 40 - ก20901      - ลกูเสอื 40 -

     - ชมรม 40 -      - ชมรม 40 -      - ชมรม 40 -

ก20902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก20902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก20902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก20903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก20903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก20903 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 40 -  -- วา่ยน า้ 40 -  -- วา่ยน า้ 40 -

 -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 -  -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 -  -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 -

-- -- - - -- -- - - -- -- - -

 -- 7 – habits   - -  -- 7 – habits   - -  -- 7 – habits   - -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

1400 1400 1400

รวมหน่วยกิตพืน้ฐาน รวมหน่วยกิตเพิ่มเติม รวมพืน้ฐาน+เพิ่มเติม

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 (5/1-5)  ปี 2563 ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 (6/1-5)  ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 - 2 ภาคเรียนที ่1 - 2 ภาคเรียนที ่1 - 2

136.0 49.0 185.0

ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 (4/1-5)  ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-3  แผนการเรียน Smart English  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject Time Credit Code Subject Time Credit

Basic Level   Basic Level  

TH21101 Thai Language 60 1.5 TH21102 Thai Language 60 1.5

MA21101 Mathematics                                                   60 1.5 MA21102 Mathematics                                                   60 1.5

SC21101 Science 80 2.0 SC21102 Science 80 2.0

SO21101 Social Studies 60 1.5 SO21103 Social Studies 60 1.5

SO21102 History 20 0.5 SO21104 History 20 0.5

PE21101 Health and Physical Education 40 1.0 PE21102 Health and Physical Education 40 1.0

AR21101 Art 40 1.0 AR 21102 Art 40 1.0

OC21101 Occupations 20 0.5 OC21102 Occupations 20 0.5

EN21101 English 60 1.5 EN21102 English 60 1.5

Total for basic level 440 11.0 Total for basic level 440 11.0

Additional Course Additional Course

SC21213 Computing Science 40 1.0 SC21214 Computing Science 40 1.0

SC21207 Coding 20 0.5 SC21208 Coding 20 0.5

EN21201 Reading For Beginners 1 40 1.0 EN21202 Reading For Beginners 2 40 1.0

CH21201 Chinese 20 0.5 CH21202 Chinese 20 0.5

Total for additional Course 120 3.0 Total for additional Course 120 3.0

Total 560 14.0 Total 560 14.0

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก30901      - ลกูเสอื 20 - ก30901      - ลกูเสอื 20 -

     - ชมรม 20 -      - ชมรม 20 -

ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 20 -  -- วา่ยน า้ 20 -

 -- Additional Maths 40 -  -- Additional Maths 40 -

 -- Foundation Maths 40 -  -- Foundation Maths 40 -

 -- Foundation Science 40 -  -- Foundation Science 40 -

 -- Additional English 40 -  -- Additional English 40 -

 -- Foundation English 20 -  -- Foundation English 20 -

 -- English 4 Skills 40 -  -- English 4 Skills 40 -

 -- Robotic 20 -  -- Robotic 20 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 280 - รวมตลอดภาคเรียน 280 -

รวมเวลาเรียนทัง้สิน้ 880 880

1st Semester 2nd Semester

Grade 7 (1/7)   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 

Code Subject Time Credit Code Subject Time Credit

 Basic Level   Basic Level  

TH22101 Thai Language 60 1.5 TH22102 Thai Language 60 1.5

MA22101 Mathematics                                                   60 1.5 MA22102 Mathematics                                                   60 1.5

SC22101 Science 80 2.0 SC22102 Science 80 2.0

SO22101 Social Studies 60 1.5 SO22103 Social Studies 60 1.5

SO22102 History 20 0.5 SO22104 History 20 0.5

PE22101 Health and Physical Education 40 1.0 PE22102 Health and Physical Education 40 1.0

AR 22101 Art 40 1.0 AR 22102 Art 40 1.0

OC22101 Occupations 20 0.5 OC22102 Occupations 20 0.5

EN22101 English 60 1.5 EN22102 English 60 1.5

Total for basic level 440 11.0 Total for basic level 440 11.0

Additional Course Additional Course

SC22213 Computing Science 40 1.0 SC22214 Computing Science 40 1.0

SC22207 Coding 20 0.5 SC22208 Coding 20 0.5

EN22201 Reading For Pre-Intermediate 1 40 1.0 EN22202 Reading For Pre-Intermediate 2 40 1.0

CH22201 Chinese 20 0.5 CH22202 Chinese 20 0.5

Total for additional Course 120 3.0 Total for additional Course 120 3.0

Total 560 14.0 Total 560 14.0

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก30901      - ลกูเสอื 20 - ก30901      - ลกูเสอื 20 -

     - ชมรม 20 -      - ชมรม 20 -

ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 20 -  -- วา่ยน า้ 20 -

 -- Additional Maths 40 -  -- Additional Maths 40 -

 -- Foundation Maths 40 -  -- Foundation Maths 40 -

 -- Foundation Science 40 -  -- Foundation Science 40 -

 -- Additional English 40 -  -- Additional English 40 -

 -- Foundation English 20 -  -- Foundation English 20 -

 -- English 4 Skills 40 -  -- English 4 Skills 40 -

 -- Robotic 20 -  -- Robotic 20 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 280 - รวมตลอดภาคเรียน 280 -

880 880

1st Semester 2nd Semester

Grade 8 (2/7)   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

Code Subject Time Credit Code Subject Time Credit

 Basic Level   Basic Level  

TH23101 Thai Language 60 1.5 TH23102 Thai Language 60 1.5

MA23101 Mathematics                                                   60 1.5 MA23102 Mathematics                                                   60 1.5

SC23101 Science 80 2.0 SC23102 Science 80 2.0

SO23101 Social Studies 60 1.5 SO23103 Social Studies 60 1.5

SO23102 History 20 0.5 SO23104 History 20 0.5

PE23101 Health and Physical Education 40 1.0 PE23102 Health and Physical Education 40 1.0

AR 23101 Art 40 1.0 AR 23102 Art 40 1.0

OC23101 Occupations 20 0.5 OC23102 Occupations 20 0.5

EN23101 English 60 1.5 EN23102 English 60 1.5

Total for basic level 440 11.0 Total for basic level 440 11.0

Additional Course Additional Course

SC23213 Computing Science 40 1.0 SC23214 Computing Science 40 1.0

SC23207 Coding 20 0.5 SC23208 Coding 20 0.5

EN23201 Reading For Intermediate 1 40 1.0 EN23202 Reading For Intermediate 2 40 1.0

CH23201 Chinese 20 0.5 CH23202 Chinese 20 0.5

Total for additional Course 120 3.0 Total for additional Course 120 3.0

Total 560 14.0 Total 560 14.0

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก30901      - ลกูเสอื 20 - ก30901      - ลกูเสอื 20 -

     - ชมรม 20 -      - ชมรม 20 -

ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 20 -  -- วา่ยน า้ 20 -

 -- Additional Maths 40 -  -- Additional Maths 40 -

 -- Foundation Maths 40 -  -- Foundation Maths 40 -

 -- Foundation Science 40 -  -- Foundation Science 40 -

 -- Additional English 40 -  -- Additional English 40 -

 -- Foundation English 20 -  -- Foundation English 20 -

 -- English 4 Skills 40 -  -- English 4 Skills 40 -

 -- Robotic 20 -  -- Robotic 20 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 280 - รวมตลอดภาคเรียน 280 -

880 880

1st Semester 2nd Semester

Grade 9 (3/7)   ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหต ุ:   - วชิาวทิยาการค านวณ เปลีย่นช่ือเป็น Computing Science   ,  วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปลีย่นช่ือเป็น การงานอาชีพ
                   - กิจกรรมแนะแนว(จัดแทรกใน Homeroom และชมรม) เทอมละ 20 ชั่วโมง     ,   ปฏิบตักิิจกรรมพฒันาเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ปีละ 40 ชั่วโมง   

 *** คาบเรียนทีเ่กินจาก 39 คาบ คอืคาบทีจ่ัดเรียนในวนัเสาร ์
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พุทธศักราช 2563 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-3  แผนการเรียน Smart Science  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท21101 ภาษาไทย 60 1.5 ท21102 ภาษาไทย 60 1.5

ค21101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 60 1.5

ว21101 วทิยาศาสตร์ 80 2.0 ว21102 วทิยาศาสตร์ 80 2.0

-- -- - - -- -- - -

ส21101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 ส21103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5

ส21102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส21104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ21101 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0 พ21102 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0

ศ21101 ศลิปะ 40 1.0 ศ21102 ศลิปะ 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง21102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ21101 ภาษาองักฤษ 60 1.5 อ21102 ภาษาองักฤษ 60 1.5

รวมพืน้ฐาน 440 11.0 รวมพืน้ฐาน 440 11.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม * สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม *

ค21209 Global Mathematics 20/40 0.5 ค21210 Global Mathematics 20/40 0.5

ค21205 คณิตศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5 ค21206 คณิตศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5

ว21211 Global Science 20/40 0.5 ว21212 Global Science 20/40 0.5

ว21203 วทิยาศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5 ว21204 วทิยาศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5

ว21205 Computing Science 20 0.5 ว21206 Computing Science 20 0.5

ว21209 Robotics 40/60 1.0 ว21210 Robotics 20/60 1.0

ส21201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส21202 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

จ21201 ภาษาจีน 20 0.5 จ21202 ภาษาจีน 20 0.5

รวมเพ่ิมเตมิ 320 4.5 รวมเพ่ิมเตมิ 320 4.5

รวมตลอดภาคเรียน 760 15.5 รวมตลอดภาคเรียน 760 15.5

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก30901      - ลกูเสอื 20 - ก30901      - ลกูเสอื 20 -

     - ชมรม 20 -      - ชมรม 20 -

ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 20 -  -- วา่ยน า้ 20 -

 -- Conversation 20 -  -- Conversation 20 -

 -- Stem 20 -  -- Stem 20 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

รวมเวลาเรียนทัง้สิน้ 880 880

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 (1/6)   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

 สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท22101 ภาษาไทย 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 60 1.5

ค22101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 60 1.5

ว22101 วทิยาศาสตร์ 80 2.0 ว22102 วทิยาศาสตร์ 80 2.0

ว22105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5 ว22106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5

ส22101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 ส22103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5

ส22102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส22104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ22101 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0 พ22102 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0

ศ22101 ศลิปะ 40 1.0 ศ22102 ศลิปะ 40 1.0

ง22101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง22102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ22101 ภาษาองักฤษ 60 1.5 อ22102 ภาษาองักฤษ 60 1.5

รวมพืน้ฐาน 460 11.5 รวมพืน้ฐาน 460 11.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม * สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม *

ค22209 Global Mathematics 20/40 0.5 ค22210 Global Mathematics 20/40 0.5

ค22205 คณิตศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5 ค22206 คณิตศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5

ว22211 Global Science 20/40 0.5 ว22212 Global Science 20/40 0.5

ว22203 วทิยาศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5 ว22204 วทิยาศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5

-- -- - - -- -- - -

ว22209 Robotics 20/60 1.0 ว22210 Robotics 20/60 1.0

ส22201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส22202 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

จ22201 ภาษาจีน 20 0.5 จ22202 ภาษาจีน 20 0.5

รวมเพ่ิมเตมิ 300 4.0 รวมเพ่ิมเตมิ 300 4.0

รวมตลอดภาคเรียน 760 15.5 รวมตลอดภาคเรียน 760 15.5

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก30901      - ลกูเสอื 20 - ก30901      - ลกูเสอื 20 -

     - ชมรม 20 -      - ชมรม 20 -

ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 20 - - วา่ยน า้ 20 -

 -- Conversation 20 - - Conversation 20 -

 -- Stem 20 -  -- Stem 20 -

 -- 7 – habits 20 - - 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

880 880

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่2 (2/6)    ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-3  แผนการเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

 สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท23102 ภาษาไทย 60 1.5

ค23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5

ว23101 วทิยาศาสตร์ 80/60 2.0 ว23102 วทิยาศาสตร์ 80/60 2.0

ว23105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0 ว23106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0

ส23101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 ส23103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5

ส23102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส23104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ23101 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0 พ23102 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0

ศ23101 ศลิปะ 40 1.0 ศ23102 ศลิปะ 40 1.0

ง23101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง23102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ23101 ภาษาองักฤษ 60 1.5 อ23102 ภาษาองักฤษ 60 1.5

รวมพืน้ฐาน 460 12.0 รวมพืน้ฐาน 460 12.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม * สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม *

ค23209 Global Mathematics 20/40 0.5 ค23210 Global Mathematics 20/40 0.5

ค23205 คณิตศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5 ค23206 คณิตศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5

ว23211 Global Science 20/40 0.5 ว23212 Global Science 20/40 0.5

ว23203 วทิยาศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5 ว23204 วทิยาศาสตรข์ัน้สงู 20/60 0.5

-- -- - - -- -- - -

ว23209 Robotics 20/60 1.0 ว23210 Robotics 20/60 1.0

ส23201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส23202 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

จ23201 ภาษาจีน 20 0.5 จ23202 ภาษาจีน 20 0.5

รวมเพ่ิมเตมิ 300 4.0 รวมเพ่ิมเตมิ 300 4.0

รวมตลอดภาคเรียน 760 16.0 รวมตลอดภาคเรียน 760 16.0

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก30901      - ลกูเสอื 20 - ก30901      - ลกูเสอื 20 -

     - ชมรม 20 -      - ชมรม 20 -

ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

- วา่ยน า้ 20 - - วา่ยน า้ 20 -

- Conversation 20 - - Conversation 20 -

 -- Stem 20 -  -- Stem 20 -

- 7 – habits 20 - - 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

880 880

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 (3/6)    ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท21101 ภาษาไทย 60 1.5 ท21102 ภาษาไทย 60 1.5

ค21101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 60 1.5

ว21101 วทิยาศาสตร์ 80 2.0 ว21102 วทิยาศาสตร์ 80 2.0

-- -- - - -- -- - -

ส21101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 ส21103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5

ส21102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส21104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ21101 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0 พ21102 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0

ศ21101 ศลิปะ 40 1.0 ศ21102 ศลิปะ 40 1.0

ง21101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง21102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ21101 ภาษาองักฤษ 60 1.5 อ21102 ภาษาองักฤษ 60 1.5

รวมพืน้ฐาน 440 11.0 รวมพืน้ฐาน 440 11.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (บงัคับ) สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (บงัคับ)

ค21201 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5 ค21202 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5

ค21203 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 20 0.5 ค21204 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 20 0.5

ว21201 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5 ว21202 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5

ว21205 Computing Science 20 0.5 ว21206 Computing Science 20 0.5

ส21201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส21202 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

จ21201 ภาษาจีน 40 0.5 จ21202 ภาษาจีน 40 0.5

รวมเพ่ิมเตมิบังคบั 160 3.0 รวมเพ่ิมเตมิบังคบั 160 3.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (เสรี) สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (เสรี)

แผนการเรียนคณิตศาสตร ์- วิทยาศาสตร์

ค20201 คณิตศาสตรเ์ขม้ขน้ 1 40 0.5 ค20202 คณิตศาสตรเ์ขม้ขน้ 2 40 0.5

ว20201 วทิยาศาสตรเ์ขม้ขน้ 1 40 0.5 ว20202 วทิยาศาสตรเ์ขม้ขน้ 2 40 0.5

แผนการเรียนคณิตศาสตร ์- ภาษาอังกฤษ

ค20201 คณิตศาสตรเ์ขม้ขน้ 1 40 0.5 ค20202 คณิตศาสตรเ์ขม้ขน้ 2 40 0.5

อ20201 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 1 40 0.5 อ20202 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 2 40 0.5

แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์- เทคโนโลยี

ว20201 วทิยาศาสตรเ์ขม้ขน้ 1 40 0.5 ว20202 วทิยาศาสตรเ์ขม้ขน้ 2 40 0.5

ว20207 การออกแบบกราฟิก 1 40 0.5 ว20208 การออกแบบกราฟิก 2 40 0.5

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจนี

อ20201 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 1 40 0.5 อ20202 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 2 40 0.5

จ20201 ภาษาจีนเพ่ือวฒันธรรม 1 40 0.5 จ20202 ภาษาจีนเพ่ือวฒันธรรม 2 40 0.5

แผนการเรียนสุนทรียศาสตร-์กีฬา

พ20201 ทกัษะกีฬา 1 80 1.0 พ20202 ทกัษะกีฬา 2 80 1.0

แผนการเรียนสุนทรียศาสตร-์ดนตรี

ศ20201 ทกัษะดนตรี 1 80 1.0 ศ20202 ทกัษะดนตรี 2 80 1.0

รวมเพ่ิมเตมิเสรี(ตามแผน) 80 1.0 รวมเพ่ิมเตมิเสรี(ตามแผน) 80 1.0

รวมตลอดภาคเรียน 680 15.0 รวมตลอดภาคเรียน 680 15.0

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 (1/1-5)   ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก30901      - ลกูเสอื 20 - ก30901      - ลกูเสอื 20 -

     - ชมรม 20 -      - ชมรม 20 -

ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 20 -  -- วา่ยน า้ 20 -

 -- Conversation 20 -  -- Conversation 20 -

 --  -- - -  --  -- - -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 (1/1-5)   ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

 สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท22101 ภาษาไทย 60 1.5 ท22102 ภาษาไทย 60 1.5

ค22101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 60 1.5

ว22101 วทิยาศาสตร์ 80 2.0 ว22102 วทิยาศาสตร์ 80 2.0

ว22105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5 ว22106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5

ส22101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 ส22103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5

ส22102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส22104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ22101 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0 พ22102 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0

ศ22101 ศลิปะ 40 1.0 ศ22102 ศลิปะ 40 1.0

ง22101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง22102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ22101 ภาษาองักฤษ 60 1.5 อ22102 ภาษาองักฤษ 60 1.5

รวมพืน้ฐาน 460 11.5 รวมพืน้ฐาน 460 11.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม * สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม *

ค22201 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5 ค22202 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5

ค22203 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 20 0.5 ค22204 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 20 0.5

ว22201 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5 ว22202 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5

-- -- - - -- -- - -

ส22201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส22202 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

จ22201 ภาษาจีน 40 0.5 จ22202 ภาษาจีน 40 0.5

รวมเพ่ิมเตมิ 160 2.5 รวมเพ่ิมเตมิ 160 2.5

รวมตลอดภาคเรียน 620 14.0 รวมตลอดภาคเรียน 620 14.0

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่2 (2/1-5)    ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2



148 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก30901      - ลกูเสอื 20 - ก30901      - ลกูเสอื 20 -

     - ชมรม 20 -      - ชมรม 20 -

ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- วา่ยน า้ 20 - - วา่ยน า้ 20 -

 -- Conversation 40 - - Conversation 40 -

 -- วิทย-์คณิต/คณิต-องักฤษ/สนุทรยีศาสตร์ 40 -  -- วิทย-์คณิต/คณิต-องักฤษ/สนุทรยีศาสตร์ 40 -

 -- 7 – habits 20 - - 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 120 - รวมตลอดภาคเรียน 120 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่2 (2/1-5)    ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

 สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท23101 ภาษาไทย 60 1.5 ท23102 ภาษาไทย 60 1.5

ค23101 คณิตศาสตร์ 60 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 60 1.5

ว23101 วทิยาศาสตร์ 80/60 2.0 ว23102 วทิยาศาสตร์ 80/60 2.0

ว23105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0 ว23106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0

ส23101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5 ส23103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 60 1.5

ส23102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส23104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ23101 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0 พ23102 สขุศกึษาและพลศกึษา 40 1.0

ศ23101 ศลิปะ 40 1.0 ศ23102 ศลิปะ 40 1.0

ง23101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง23102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ23101 ภาษาองักฤษ 60 1.5 อ23102 ภาษาองักฤษ 60 1.5

รวมพืน้ฐาน 460 12.0 รวมพืน้ฐาน 460 12.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม * สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม *

ค23201 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5 ค23202 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5

ค23203 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 20 0.5 ค23204 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 20 0.5

ว23201 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5 ว23202 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 40 0.5

-- -- - - -- -- - -

ส23201 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส23202 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

จ23201 ภาษาจีน 40 0.5 จ23202 ภาษาจีน 40 0.5

รวมเพ่ิมเตมิ 160 2.5 รวมเพ่ิมเตมิ 160 2.5

รวมตลอดภาคเรียน 620 14.5 รวมตลอดภาคเรียน 620 14.5

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 (3/1-5)    ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2



150 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1) กิจกรรมนกัเรียน   1) กิจกรรมนกัเรียน  

ก30901      - ลกูเสอื 20 - ก30901      - ลกูเสอื 20 -

     - ชมรม 20 -      - ชมรม 20 -

ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - - ก30902  2) กิจกรรมแนะแนว - -

ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - - ก30903 3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

- วา่ยน า้ 20 - - วา่ยน า้ 20 -

- Conversation 40 - - Conversation 40 -

 -- วิทย-์คณิต/คณิต-องักฤษ/สนุทรยีศาสตร์ 40 -  -- วิทย-์คณิต/คณิต-องักฤษ/สนุทรยีศาสตร์ 40 -

- 7 – habits 20 - - 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 120 - รวมตลอดภาคเรียน 120 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 (3/1-5)    ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

หมายเหต ุ:   - วชิาวทิยาการค านวณ เปลีย่นช่ือเป็น Computing Science   ,  วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปลีย่นช่ือเป็น การงานอาชีพ

                   - กิจกรรมแนะแนว(จัดแทรกใน Homeroom และชมรม) เทอมละ 20 ชั่วโมง     ,   ปฏิบตักิิจกรรมพฒันาเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ปีละ 40 ชั่วโมง   



151 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร  Smart English - Design and Technology โครงสร้างเวลาเรียนระดับ  G.10 – G.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject hrs Cr. Code Subject hrs Cr.

Basic Level   Basic Level  

TH31101 Thai language    40 1.0 TH31102 Thai language    40 1.0

MA31101 Mathematics                                                   40 1.0 MA31102 Mathematics                                                   40 1.0

SC31101 Science 60 1.5 SC31102 Science 60 1.5

SO31101 Social Studies 40 1.0 SO31103 Social Studies 40 1.0

SO31102 History 20 0.5 SO31104 History 20 0.5

PE31101 Health and Physical Education 20 0.5 PE31102 Health and Physical Education 20 0.5

AR31101 Art 20 0.5 AR31102 Art 20 0.5

OC31101 Occupations 20 0.5 OC31102 Occupations 20 0.5

EN31101 English 40 1.0 EN31102 English 40 1.0

Total for basic level 300 7.5 Total for basic level 300 7.5

Additional Course Additional Course

MA31209 Core Mathematics  Cambridge 1 40 1.0 MA31210 Core Mathematics  Cambridge 2 40 1.0

-- -- - - -- -- - -

SC30281 Combined Science Cambridge 1 40 1.0 SC30282 Combined Science Cambridge 2 40 1.0

SC30283 Design and Technology 1 40 1.0 SC30284 Design and Technology 2 40 1.0

SC31289 Robotics & Programmimg 1 40/60 1.0 SC31290 Robotics & Programmimg 2 40/60 1.0

EN31207 IELTS (Beginner) 40 1.0 EN31208 IELTS (Beginner) 40 1.0

EN31209 ESL (Cambridge 1) 40/60 1.0 EN31210 ESL (Cambridge 2) 40/60 1.0

EN31211 Academic Reading 1 40 1.0 EN31212 Academic Reading 2 40 1.0

Total for additional Course 320 7.0 Total for additional Course 320 7.0

Total 620 14.5 Total 620 14.5

1st  Semester 2 nd  Semester
Grade 10 (4/7)   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 - ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 -

     - ชมรม Music 20 -      - ชมรม Music 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904
3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์

- - ก40904
3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์

- -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

Code Subject hrs Cr. Code Subject hrs Cr.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- นาฏศลิป์ 20 -  -- นาฏศลิป์ 20 -

-- Chinese 40 - -- Chinese 40 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 100 - รวมตลอดภาคเรียน 100 -

780 780

Grade 10 (4/7)   ปี 2563
1st  Semester 2 nd  Semester
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject hrs Cr. Code Subject hrs Cr.

Basic Level   Basic Level  

TH32101 Thai language    40 1.0 TH32102 Thai language    40 1.0

MA32101 Mathematics                                                   40 1.0 MA32102 Mathematics                                                   40 1.0

SC32101 Science 60 1.5 SC32102 Science 60 1.5

SO32101 Social Studies 40 1.0 SO32103 Social Studies 40 1.0

SO32102 History 20 0.5 SO32104 History 20 0.5

PE32101 Health and Physical Education 20 0.5 PE32102 Health and Physical Education 20 0.5

AR32101 Art 20 0.5 AR32102 Art 20 0.5

OC32101 Occupations 20 0.5 OC32102 Occupations 20 0.5

EN32101 English 40 1.0 EN32102 English 40 1.0

Total for basic level 300 7.5 Total for basic level 300 7.5

Additional Course Additional Course

MA32209 Core Mathematics  Cambridge 3 40 1.0 MA32210 Core Mathematics  Cambridge 4 40 1.0

MA30201 SAT 1 20 0.5 MA30202 SAT 2 20 0.5

SC30285 Combined Science Cambridge 3 40 1.0 SC30286 Combined Science Cambridge 4 40 1.0

SC30287 Design and Technology 3 40 1.0 SC30288 Design and Technology 4 40 1.0

SC32289 Robotics & Programmimg 3 40/60 1.0 SC32290 Robotics & Programmimg 4 40/60 1.0

EN32207 IELTS (Intermediate) 40 1.0 EN32208 IELTS (Intermediate) 40 1.0

EN32209 ESL (Cambridge 3) 40/60 1.0 EN32210 ESL (Cambridge 4) 40/60 1.0

EN32211 Academic Writing 1 40 1.0 EN32212 Academic Writing 2 40 1.0

Total for additional Course 340 7.5 Total for additional Course 340 7.5

Total 640 15.0 Total 640 15.0

1st  Semester 2 nd  Semester
Grade 11 (5/6)   ปี 2563



154 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

-- -- - - -- -- - -

     - ชมรม Music 20 -      - ชมรม Music 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904
3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์

- - ก40904
3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์

- -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

Code Subject hrs Cr. Code Subject hrs Cr.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- นาฏศลิป์ 20 -  -- นาฏศลิป์ 20 -

-- Chinese 40 - -- Chinese 40 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 100 - รวมตลอดภาคเรียน 100 -

780 780

Grade 11 (5/6)   ปี 2563
1st  Semester 2 nd  Semester
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Subject hrs Cr. Code Subject hrs Cr.

Basic Level Basic Level

TH33101 Thai language    40 1.0 TH33102 Thai language    40 1.0

MA33101 Mathematics                                                   40 1.0 MA33102 Mathematics                                                   40 1.0

SC33101 Science 60 1.5 SC33102 Science 60 1.5

SO33101 Social Studies 40 1.0 SO33103 Social Studies 40 1.0

-- -- - - -- -- - -

PE33101 Health and Physical Education 20 0.5 PE33102 Health and Physical Education 20 0.5

AR33101 Art 20 0.5 AR33102 Art 20 0.5

OC33101 Occupations 20 0.5 OC33102 Occupations 20 0.5

EN33101 English 40 1.0 EN33102 English 40 1.0

Total for basic level 280 7.0 Total for basic level 280 7.0

Additional Course Additional Course

MA33209 Core Mathematics  Cambridge 5 40 1.0 MA33210 Core Mathematics  Cambridge 6 40 1.0

MA30203 SAT 3 20 0.5 MA30204 SAT 4 20 0.5

SC30289 Combined Science Cambridge 5 40 1.0 SC30290 Combined Science Cambridge 6 40 1.0

SC30291 Design and Technology 5 40/60 1.0 SC30292 Design and Technology 6 40/60 1.0

SC33289 Robotics & Programmimg 5 40/60 1.0 SC32290 Robotics & Programmimg 6 40/60 1.0

EN33207 IELTS (Advanced) 40 1.0 EN33208 IELTS (Advanced) 40 1.0

EN33209 ESL (Cambridge 5) 40/60 1.0 EN33210 ESL (Cambridge 6) 40/60 1.0

EN33211 SeminAR1 40 1.0 EN33212 SeminAR2 40 1.0

Total for additional Course 360 7.5 Total for additional Course 360 7.5

Total 640 14.5 Total 640 14.5

1st  Semester 2 nd  Semester
Grade 12
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

-- -- - - -- -- - -

     - ชมรม Music 20 -      - ชมรม Music 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904
3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์

- - ก40904
3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณประโยชน์

- -

รวมตลอดภาคเรียน 40 - รวมตลอดภาคเรียน 40 -

Code Subject hrs Cr. Code Subject hrs Cr.

กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์ กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- นาฏศลิป์ 20 -  -- นาฏศลิป์ 20 -

-- Chinese 40 - -- Chinese 40 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 100 - รวมตลอดภาคเรียน 100 -

780 780

Grade 12
1st  Semester 2 nd  Semester
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5-6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0

ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว32101 วทิยาศาสตร์ 60 1.5 ว32102 วทิยาศาสตร์ 60 1.5

ว32105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5 ว32106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5

ส32101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0 ส32103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0

ส32102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส32104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ32101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ32102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ32101 ศลิปะ 20 0.5 ศ32102 ศลิปะ 20 0.5

ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ32101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ32102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 320 8.0 รวมพืน้ฐาน 320 8.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ค32201 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 1.0 ค32202 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 1.0

ค32205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ค32206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

ว32201 ฟิสกิส์ 40 1.0 ว32202 ฟิสกิส์ 40 1.0

ว32221 เคมี 40 1.0 ว32222 เคมี 40 1.0

ว32241 ชีววทิยา 40 1.0 ว32242 ชีววทิยา 40 1.0

ว32283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ว32284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

-- -- - - -- -- - -

-- -- - - -- -- - -

ส30233 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5 ส30234 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5

ส32203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส32204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ32201 English 4 Skills 40 1.0 อ32202 English 4 Skills 40 1.0

รวมเพ่ิมเตมิ 320 7.0 รวมเพ่ิมเตมิ 320 7.0

รวมตลอดภาคเรียน 640 15.0 รวมตลอดภาคเรียน 640 15.0

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 - ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 -

ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 - ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -  -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -

 -- โครงงาน 20 -  -- โครงงาน 20 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5   ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0

ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว33101 วทิยาศาสตร์ 60/40 1.5 ว33102 วทิยาศาสตร์ 60/40 1.5

ว33105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0 ว33106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0

ส33101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40/60 1.0 ส33103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40/60 1.0

-- -- - - -- -- - -

พ33101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ33102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ33101 ศลิปะ 20 0.5 ศ33102 ศลิปะ 20 0.5

ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ33101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ33102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 320 8.0 รวมพืน้ฐาน 320 8.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ค33201 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 1.0 ค33202 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 1.0

ค33205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ค33206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

ว33201 ฟิสกิส์ 40 1.0 ว33202 ฟิสกิส์ 40 1.0

ว33221 เคมี 40 1.0 ว33222 เคมี 40 1.0

ว33241 ชีววทิยา 40 1.0 ว33242 ชีววทิยา 40 1.0

ว33283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ว33284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

-- -- - - -- -- - -

ว33261 โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 40 1.0 ว33262 โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 40 1.0

-- -- - - -- -- - -

ส33203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส33204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ33201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 1.0 อ33202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 1.0

รวมเพ่ิมเตมิ 340 7.5 รวมเพ่ิมเตมิ 340 7.5

รวมตลอดภาคเรียน 660 15.5 รวมตลอดภาคเรียน 660 15.5

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6   ปี 2563



160 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 - ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 -

ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 - ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -  -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -

-- -- - - -- -- - -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6   ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2



161 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - บริหารธุรกิจ    ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0

ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว31101 วทิยาศาสตร์ 60 1.5 ว31102 วทิยาศาสตร์ 60 1.5

ส31101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0 ส31103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0

ส31102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส31104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ31101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ31102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ31101 ศลิปะ 20 0.5 ศ31102 ศลิปะ 20 0.5

ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ31101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ31102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 300 7.5 รวมพืน้ฐาน 300 7.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ท31201 
การอ่าน การคดิและการเขียนเชิง

วเิคราะห ์1
20 0.5 ท31202 การอ่านและการเขียนเชิงวเิคราะห ์1 20 0.5

ค31203 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 1 (PAT1) 40 0.5 ค31204 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 2 (PAT1) 40 0.5

ค31205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5 ค31206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5

ว31283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5 ว31284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5

ว31285 Computing Science 20 0.5 ว31286 Computing Science 20 0.5

ว31287 STEM 20 0.5 ว31288 STEM 20 0.5

ง31203 ธรุกิจเบือ้งตน้ 1 40 1.0 ง31204 ธรุกิจเบือ้งตน้ 2 40 1.0

ส30231 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5 ส30232 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5

ส31203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส31204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ31203 English for Business 40 1.0 อ31204 English for Business 40 1.0

อ31205 Reading 60 1.5 อ31206 Reading 60 1.5

รวมเพ่ิมเตมิ 320 7.5 รวมเพ่ิมเตมิ 320 7.5

รวมตลอดภาคเรียน 620 15.0 รวมตลอดภาคเรียน 620 15.0

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 - ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 -

ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 - ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -  -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -

-- Cambridge English (IELTS) 40 - -- Cambridge English (IELTS) 40 -

-- -- - - -- -- - -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 100 - รวมตลอดภาคเรียน 100 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4   ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0

ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว32101 วทิยาศาสตร์ 60 1.5 ว32102 วทิยาศาสตร์ 60 1.5

ว32105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5 ว32106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5

ส32101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0 ส32103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0

ส32102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส32104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ32101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ32102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ32101 ศลิปะ 20 0.5 ศ32102 ศลิปะ 20 0.5

ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ32101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ32102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 320 8.0 รวมพืน้ฐาน 320 8.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ค32201 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 1.0 ค32202 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 1.0

ค32205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ค32206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

ว32201 ฟิสกิส์ 40 1.0 ว32202 ฟิสกิส์ 40 1.0

ว32221 เคมี 40 1.0 ว32222 เคมี 40 1.0

ว32241 ชีววทิยา 40 1.0 ว32242 ชีววทิยา 40 1.0

ว32283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ว32284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

-- -- - - -- -- - -

-- -- - - -- -- - -

ส30233 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5 ส30234 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5

ส32203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส32204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ32201 English 4 Skills 40 1.0 อ32202 English 4 Skills 40 1.0

รวมเพ่ิมเตมิ 320 7.0 รวมเพ่ิมเตมิ 320 7.0

รวมตลอดภาคเรียน 640 15.0 รวมตลอดภาคเรียน 640 15.0

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5   ปี 2563

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4-6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 - ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 -

ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 - ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -  -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -

 -- โครงงาน 20 -  -- โครงงาน 20 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 80 - รวมตลอดภาคเรียน 80 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5   ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0

ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว33101 วทิยาศาสตร์ 60/40 1.5 ว33102 วทิยาศาสตร์ 60/40 1.5

ว33105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0 ว33106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0

ส33101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40/60 1.0 ส33103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40/60 1.0

-- -- - - -- -- - -

พ33101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ33102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ33101 ศลิปะ 20 0.5 ศ33102 ศลิปะ 20 0.5

ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ33101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ33102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 320 8.0 รวมพืน้ฐาน 320 8.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ค33201 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 1.0 ค33202 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 1.0

ค33205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ค33206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

ว33201 ฟิสกิส์ 40 1.0 ว33202 ฟิสกิส์ 40 1.0

ว33221 เคมี 40 1.0 ว33222 เคมี 40 1.0

ว33241 ชีววทิยา 40 1.0 ว33242 ชีววทิยา 40 1.0

ว33283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ว33284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

-- -- - - -- -- - -

ว33261 โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 40 1.0 ว33262 โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 40 1.0

-- -- - - -- -- - -

ส33203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส33204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ33201 ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 1.0 อ33202 ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 1.0

รวมเพ่ิมเตมิ 340 7.5 รวมเพ่ิมเตมิ 340 7.5

รวมตลอดภาคเรียน 660 15.5 รวมตลอดภาคเรียน 660 15.5

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์  
  ปีการศึกษา 2563 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0

ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว31101 วทิยาศาสตร์ 60 1.5 ว31102 วทิยาศาสตร์ 60 1.5

ส31101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0 ส31103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0

ส31102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส31104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ31101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ31102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ31101 ศลิปะ 20 0.5 ศ31102 ศลิปะ 20 0.5

ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ31101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ31102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 300 7.5 รวมพืน้ฐาน 300 7.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ค31201 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 1 (PAT1) 40 1.0 ค31202 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 2 (PAT1) 40 1.0

ค31205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5 ค31206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5

ว31201 ฟิสกิส์ 40 1.0 ว31202 ฟิสกิส์ 40 1.0

ว31207 กลศาสตรแ์ละพืน้ฐานทางวิศวกรรม 1 40 1.0 ว31208 กลศาสตรแ์ละพืน้ฐานทางวิศวกรรม 2 40 1.0

ว31221 เคมี 40 1.0 ว31222 เคมี 40 1.0

ว31241 ชีววทิยา 40 1.0 ว31242 ชีววทิยา 40 1.0

ว31283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5 ว31284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5

ว31285 Computing Science 20 0.5 ว31286 Computing Science 20 0.5

ว31261 โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 20 0.5 ว31262 โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 20 0.5

ส30231 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5 ส30232 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5

ส31203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส31204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ31201 English 4 Skills 40 1.0 อ31202 English 4 Skills 40 1.0

รวมเพ่ิมเตมิ 360 9.0 รวมเพ่ิมเตมิ 360 9.0

รวมตลอดภาคเรียน 660 16.5 รวมตลอดภาคเรียน 660 16.5

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 - ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 -

ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 - ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -  -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -

-- -- - - -- -- - -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6   ปี 2565
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4-6  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์    ปีการศึกษา   2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
  
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 - ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 -

ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 - ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -  -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -

-- Cambridge English (IELTS) 40 - -- Cambridge English (IELTS) 40 -

-- -- - - -- -- - -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 100 - รวมตลอดภาคเรียน 100 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5   ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท32101 ภาษาไทย 40 1.0 ท32102 ภาษาไทย 40 1.0

ค32101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว32101 วทิยาศาสตร์ 60 1.5 ว32102 วทิยาศาสตร์ 60 1.5

ว32105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5 ว32106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 20 0.5

ส32101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0 ส32103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0

ส32102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส32104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ32101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ32102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ32101 ศลิปะ 20 0.5 ศ32102 ศลิปะ 20 0.5

ง32101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง32102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ32101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ32102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 320 8.0 รวมพืน้ฐาน 320 8.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ท32201 วรรณคดมีรดก 20 0.5 ท32202 การเขียน 20 0.5

ค32203 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 0.5 ค32204 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 0.5

ค32205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ค32206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

ว32283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ว32284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

-- -- - - -- -- - -

ว32287 STEM 20 0.5 ว32288 STEM 20 0.5

ส30233 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5 ส30234 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5

ส32203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส32204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ32203 สนทนาภาษาองักฤษ 40 1.0 อ32204 สนทนาภาษาองักฤษ 40 1.0

อ32205 Reading 60 1.5 อ32206 Reading 60 1.5

รวมเพ่ิมเตมิ 300 6.0 รวมเพ่ิมเตมิ 300 6.0

รวมตลอดภาคเรียน 620 14.0 รวมตลอดภาคเรียน 620 14.0

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0

ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว33101 วทิยาศาสตร์ 60/40 1.5 ว33102 วทิยาศาสตร์ 60/40 1.5

ว33105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0 ว33106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0

ส33101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40/60 1.0 ส33103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40/60 1.0

-- -- - - -- -- - -

พ33101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ33102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ33101 ศลิปะ 20 0.5 ศ33102 ศลิปะ 20 0.5

ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ33101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ33102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 320 8.0 รวมพืน้ฐาน 320 8.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ท33201 หลกัภาษาไทย 20 0.5 ท33202 วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 20 0.5

ค33203 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 0.5 ค33204 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 0.5

ค33205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ค33206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

ว33283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ว33284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

-- -- - - -- -- - -

ว33287 STEM 20 0.5 ว33288 STEM 20 0.5

-- -- - - -- -- - -

ส33203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส33204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ33203 สนทนาภาษาองักฤษ 40 1.0 อ33204 สนทนาภาษาองักฤษ 40 1.0

อ33205 Reading 60 1.5 อ33206 Reading 60 1.5

รวมเพ่ิมเตมิ 280 5.5 รวมเพ่ิมเตมิ 280 5.5

รวมตลอดภาคเรียน 600 13.5 รวมตลอดภาคเรียน 600 13.5

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท33101 ภาษาไทย 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย 40 1.0

ค33101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว33101 วทิยาศาสตร์ 60/40 1.5 ว33102 วทิยาศาสตร์ 60/40 1.5

ว33105 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0 ว33106 เทคโนโลยีและวทิยาการค านวณ 40 1.0

ส33101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40/60 1.0 ส33103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40/60 1.0

-- -- - - -- -- - -

พ33101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ33102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ33101 ศลิปะ 20 0.5 ศ33102 ศลิปะ 20 0.5

ง33101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง33102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ33101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ33102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 320 8.0 รวมพืน้ฐาน 320 8.0

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ท33201 หลกัภาษาไทย 20 0.5 ท33202 วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 20 0.5

ค33203 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 0.5 ค33204 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 40 0.5

ค33205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ค33206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

ว33283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5 ว33284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20/40 0.5

-- -- - - -- -- - -

ว33287 STEM 20 0.5 ว33288 STEM 20 0.5

-- -- - - -- -- - -

ส33203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส33204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ33203 สนทนาภาษาองักฤษ 40 1.0 อ33204 สนทนาภาษาองักฤษ 40 1.0

อ33205 Reading 60 1.5 อ33206 Reading 60 1.5

รวมเพ่ิมเตมิ 280 5.5 รวมเพ่ิมเตมิ 280 5.5

รวมตลอดภาคเรียน 600 13.5 รวมตลอดภาคเรียน 600 13.5

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 - ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 -

ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 - ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -  -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -

-- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 - -- ภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิ 40 -

 -- English for Communication 20 -  -- English for Communication 20 -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 120 - รวมตลอดภาคเรียน 120 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6   ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4-6  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - บริหารธุรกิจ    
 ปีการศึกษา 2563 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก. รหสัวิชา ช่ือรายวิชา ชม. นก.

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน   สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน  

ท31101 ภาษาไทย 40 1.0 ท31102 ภาษาไทย 40 1.0

ค31101 คณิตศาสตร์ 40 1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 40 1.0

ว31101 วทิยาศาสตร์ 60 1.5 ว31102 วทิยาศาสตร์ 60 1.5

ส31101 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0 ส31103 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 1.0

ส31102 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5 ส31104 ประวตัศิาสตร์ 20 0.5

พ31101 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5 พ31102 สขุศกึษาและพลศกึษา 20 0.5

ศ31101 ศลิปะ 20 0.5 ศ31102 ศลิปะ 20 0.5

ง31101 การงานอาชีพ 20 0.5 ง31102 การงานอาชีพ 20 0.5

อ31101 ภาษาองักฤษ 40 1.0 อ31102 ภาษาองักฤษ 40 1.0

รวมพืน้ฐาน 300 7.5 รวมพืน้ฐาน 300 7.5

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ท31201 
การอ่าน การคดิและการเขียนเชิง

วเิคราะห ์1
20 0.5 ท31202 การอ่านและการเขียนเชิงวเิคราะห ์1 20 0.5

ค31203 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 1 (PAT1) 40 0.5 ค31204 คณิตศาสตรเ์พ่ิมเตมิ 2 (PAT1) 40 0.5

ค31205 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5 ค31206 คณิตศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5

ว31283 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5 ว31284 วทิยาศาสตร ์- องักฤษ 20 0.5

ว31285 Computing Science 20 0.5 ว31286 Computing Science 20 0.5

ว31287 STEM 20 0.5 ว31288 STEM 20 0.5

ง31203 ธรุกิจเบือ้งตน้ 1 40 1.0 ง31204 ธรุกิจเบือ้งตน้ 2 40 1.0

ส30231 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5 ส30232 หนา้ทีพ่ลเมือง 20 0.5

ส31203 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5 ส31204 สงัคมศกึษา - องักฤษ 20 0.5

อ31203 English for Business 40 1.0 อ31204 English for Business 40 1.0

อ31205 Reading 60 1.5 อ31206 Reading 60 1.5

รวมเพ่ิมเตมิ 320 7.5 รวมเพ่ิมเตมิ 320 7.5

รวมตลอดภาคเรียน 620 15.0 รวมตลอดภาคเรียน 620 15.0

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4   ปี 2563
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 - ก40901 1) กิจกรรมแนะแนว 20 -

2) กิจกรรมนกัเรียน  2) กิจกรรมนกัเรียน  

ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 - ก40902      - การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 20 -

ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 - ก40903      - ชมรมภาษาจีน 20 -

       - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -        - นกัศกึษาวชิาทหาร/บ าเพ็ญประโยชน์ - -

ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - - ก40904 3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ - -

รวมตลอดภาคเรียน 60 - รวมตลอดภาคเรียน 60 -

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน. รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม ชม. นน.

 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์  กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ/์อัตลักษณ์

 -- พลศกึษา 20 -  -- พลศกึษา 20 -

 -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -  -- ดนตรี-นาฏศลิป์ 20 -

-- Cambridge English (IELTS) 40 - -- Cambridge English (IELTS) 40 -

-- -- - - -- -- - -

 -- 7 – habits 20 -  -- 7 – habits 20 -

รวมตลอดภาคเรียน 100 - รวมตลอดภาคเรียน 100 -

780 780

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4   ปี 2563
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2


