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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับ
ปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   3  มาตรฐาน และระดับขั้น
พ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา   แนวทางการ
พัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  
และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                                                                             โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 

                 ชื่อ   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  รหัส 21100002  ที่ตั้ง 131  ถนนสุขุมวิท หมู่ที่  2  ต าบล  เนินพระ 
อ าเภอ   เมืองระยอง     จังหวัด     ระยอง   สังกัด        ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน          
โทร.038-611376,038-614706    โทรสาร.038-614706 e-mail acr@acr.ac.thwebsite  www.acr.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  วันที่  29  เมษายน   พ.ศ. 2506    เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6    จ านวนนักเรียนทั้งหมด 3,968   คน  จ านวนบุคลากรโรงเรียน    283     คน 
 

ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
 คุณภาพของผู้เรียน  โรงเรียนก าหนดจุดเน้นให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ

ตามมาตรฐานสากล  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด  การเรียนรู้ด้าน Digital Science 
การสร้างนวัตกรรม   ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ (ด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา)   และปลูกฝังอัตลักษณ์ผู้เรียนตามจิตตา
รมณ์นักบุญมงฟอร์ตและสร้างผู้เรียนให้มีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในการพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 82   โดยผู้รับผิดชอบวางแผนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กิจกรรม  ติว O-NET GAT PAT   กิจกรรมติวสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือการแข่งขันภายนอกทุกกลุ่มสาระการเรียน  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทุกมติิของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล นอกจากนี้โรงเรียน
ยังพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมมีสุขภาวะที่
ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต(ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม)  ผลการ
ด าเนินงานพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  และผลการประเมิน
คุณลักษณะพึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  น าผลจากการด าเนินงานไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนก าหนดจุดเน้น ส่งเสริม สนับสนุนครูให้การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม   เทคโนโลยี  โดยก าหนดเป้าหมายให้ครูทุกคนต้องใช้สื่อนวัตกรรม   เทคโนโลยี  
ในจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid   ซ่ึงโรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้    ครูผู้สอนทุกคนจะได้รับการ
อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน   อบรมอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการพัฒนา
บุคลากรสู่มาตรฐานสากล อบรม Active Learning  อบรมการเรียนรู้เทคนิคการสอนด้วย กลไกเกมที่จะท าให้ชั้นเรียน
ออนไลน์หรือออฟไลน์ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป  เป็นต้น   ผลการด าเนินงานพบว่าโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยี 
สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างครบถ้วนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  น าผลจากการด าเนินงานไปใช้ในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

http://www.acr.ac.th/
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนก าหนดจุดเน้นให้ครูใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์   นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนรู้  ก าหนดให้ครูร้อยละ 90 มีการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์   นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี   ผ่านกิจกรรมจัดซื้อและสร้างสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ  กิจกรรมประกวดการสอนดีเด่น (Teacher  Award )   การนิเทศการเรียนการสอน  
เป็นต้น จากการด าเนินการดังกล่าวพบว่าครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ผลจากการด าเนินงาน 
น าไปใช้ในพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

จากการด าเนินการทั้ง 3 มาตรฐาน ดังกล่าว โรงเรียนได้เผยแพร่ให้ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ สาธารณชน และ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน  facebook  และวารสารโรงเรียน  หรือการแสดง
ผลงานในกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เป็นต้น 
 
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   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ยอดเยี่ยม 

                                                                                                  (ระดับ 5) 
 

2.) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 
     2.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( ฉบับปรับปรุง ) 
           ปีการศึกษา 2562 - 2564 
     2.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
     2.3  สรุปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
     2.4  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
     2.5  แบบบันทึกภาคสนามการประกันคุณภาพภายใน 
     2.6. ข้อมูลสารสนเทศ 
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3.) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีข้ึนกว่าเดิม 1 ระดับ 

 
แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญมง 
ฟอร์ต ยึดหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์  

มาตรการ กิจกรรม 
1. 1.โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ยึดมั่นสัจธรรม มี

ความวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อ
สังคม 

2. 2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ทุกมิติ 

กิจกรรมดูแลความปลอดภัยนักเรียนและ
คัดกรองนักเรียน  

3. 3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
บ ารุงรักษาสมบัติของโรงเรียน 

4. 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5. 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
มีสุนทรียภาพ 

 
แผนปฏิบัติงานที่ 2   พัฒนาศักยภาพทุกมิติของผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาในยุค Digital   

มาตรการ กิจกรรม 
1. โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของนักเรียน    
เปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน/EEC 

2. จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานแบบ 
Hybrid   

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Hybrid  

3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ไม่
ต่ ากว่า 2.70 

4. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ( 3Rs 8Cs ) 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

5. ส่งเสริมการสร้างสื่ออิเลคทรอนิกส์และนวัตกรรม กิจกรรมนิเทศการสอนและประกวดการใช้
สื่ออิเลคทรอนิกส์ 
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แผนปฏิบัติงานที่ 3  เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

มาตรการ กิจกรรม 
1. จัดหลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล กิจกรรมทดสอบ 4 Skills (ภาษา

ไทย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน ) 
2. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 4 ประการ 
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตที่

เกี่ยวกับโรคระบาดและภาวะเสี่ยงต่าง ๆ 
กิจกรรมสภาวะวิกฤตท่ีเกี่ยวกับโรค
ระบาดและภาวะเสี่ยงต่าง ๆ 

 
แผนปฏิบัติงานที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐาน 

มาตรการ กิจกรรม 
1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
   วิชาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่
มาตรฐานสากล  

 
แผนปฏิบัติงานที่ 5    ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ 
                          ชุมชน  

มาตรการ กิจกรรม 
1. ส่งเสริมการสร้าง Best Practice    กิจกรรมแบ่งปัน Best Practice   

นวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่าชุมชนที่มีความ

ช านาญด้านวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

กิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า และร่วมมือกับชุมชน 

 
4.) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  

1. โครงการโรงเรียนน าร่องโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา 
 

5.) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่โรงเรียนก าหนดทุกรายวิชาสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบ Hybrid ใช้  
      Application ต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมการเรียน/การทดสอบ/ การแสวงหา 
      ความรู้เพิ่มได้อย่างคล่องแคล่ว 
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการทดสอบ  4  Skills ในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
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      ผ่านระบบ Hybrid ตามมาตรฐานสากล   
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน  Digital Science  อย่างเต็มศักยภาพ 
5. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพด้าน 
      วิชาการในการแข่งขันระดับระดับประเทศจนได้รับรางวัลระดับประเทศ 
6. ผู้เรียนใช้ 7  Habits ในการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาภาวะผู้น าของตนเอง 
7. ผู้เรียนมีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

โดยรอบในเรื่องความมีวินัย  เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าเรียน   Online  
การให้ความเคารพครูผู้สอน  และกฎกติกาในห้องเรียนรูปแบบ Hybrid  

8. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ 
9. ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียนอย่าง 
      เต็มศักยภาพในเรื่อง ดนตรี  กีฬา และศิลปะ   
  

6.)  โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
6.1 นโยบายที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา   
     -  จัดกิจกรรมติว O-NET  ป.6 ม.3 และม.6   5 กลุ่มสาระ 
     -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบตามแนวทางของ 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 
                   -   จัดกิจกรรมสอนเสริมส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่อน 
             6.5. นโยบายที่ 10  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
                  -  จัดกิจกรรมฟังเทศน์ให้กับนักเรียนทุกวันศุกร์ต้นเดือน 
         -  จัดเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 

   6.6. นโยบายที่ 15  การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและ 
         ยุวกาชาด 

- จัดอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถน า ความรู้ไปจัด
กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี 
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ลงชื่อ............................................................................ผู้เขียนรายงาน     
                  (  นางนงลักษณ์    ต. วิเชียร ) 
 
 
ต าแหน่ง........................................................................ผู้บรหิารโรงเรียน 
                   ( นายวิศิษฐ์     ศรีวิชัยรัตน์  ) 
          วันที่              เดอืน. มิถุนายน   พ.ศ.2565 
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ส่วนที ่2 

ข้อมูลพืน้ฐำน 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียน 
1.1. ชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   รหัส 21100002   ที่ตั้ง 131  หมู่ที่   2  ต าบล เนินพระ  
อ าเภอ  เมืองระยอง      จังหวัด ระยอง      สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
โทร. 038-611376,038-614706   โทรสาร.038-614706  e-mail   acr@acr.ac.th    website  www.acr.ac.th
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่  29  เมษายน   พ.ศ. 2506   เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวนนักเรียนทั้งหมด   3,234 คน จ านวนบุคลากรโรงเรียน  283   คน 

ลกัษณะผู้รบัใบอนุญาต  
         บุคคลธรรมดา 

 นิตบิุคคล 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั/บรษิทั 
 มลูนิธใินพุทธศาสนา/การกุศลของวดั 
 มลูนิธใินครสิตศ์าสนา 
 มลูนิธใินศาสนาอสิลาม 
 อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
        ประเภทโรงเรยีนในระบบ 

   สามญัศกึษา 
   การกุศลของวดั 
   การศกึษาพเิศษ 
   การศกึษาสงเคราะห ์
   ในพระราชปูถมัภ ์
   สามญัปกต ิ
   อสิลามควบคู่สามญั  
การจดัการเรียนการสอน 

        ปกต ิ (สามญัศกึษา) 

        English  Program   ไดร้บัอนุญาตเมือ่................... 
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1.1 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
ตารางท่ี 1 จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกชาย หญิง 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา        
อนุบาลปีที่ 1 7 - 121 94 0 0 215 
อนุบาลปีที่ 2 7 - 132 131 0 0 263 
อนุบาลปีที่ 3 7 - 135 122 0 0 257 

รวม 21 - 388 347 0 0 735 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 - 174 135 0 0 309 
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 - 167 129 0 0 296 
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 - 168 135 0 0 303 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 - 158 118 0 0 276 
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 - 161 122 0 0 283 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 - 174 114 0 0 288 

รวม 45 - 1,002 753 0 0 1,755 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 - 152 128 0 0 280 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 - 145 108 0 0 253 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 - 150 102 0 0 252 

รวม 21 - 447 338 0 0 785 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

       

มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 - 130 105 0 0 235 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 - 137 117 0 0 254 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 - 139 66 0 0 205 

รวม 20 - 406 288 0 0 694 
รวมทั้งสิ้น        107 - 2,243 1,726 0 0 3,969 

หมายเหตุ : จ านวน นักเรยีนตามทะเบยีน ขอ้มูล  25  มถุินายน 2564  จ านวน 3,985 คน  (นักเรยีนอนุบาล 1 อายุก่อน
เกณฑ์   7  คน เป็นชาย  3  คน หญิง  4  คน, รกัษาสภาพ  2 คน )     ลาออก จ านวน 38  คน  เขา้หลงั 25 มถุินายน 
2564  จ านวน 22  คน   คงเหลอืยอดจ านวนนกัเรยีน 3,969  คน ยอดณ วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2565 
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  1.2  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
               1.3.1จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง  
ตารางท่ี 2  สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
 จ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษา รวม 
ต า่กว่าป.ตรี ป.ตรี ป.บณัฑิต ป.โท ป.เอก  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา     1 1 
- ผู้รับใบอนุญาต       
- ผู้จัดการ       
- ผู้อ านวยการ       
- รอง/ผู้อ านวยการ     1 1 
-ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  1  1  2 
รวม  1  1 2 4 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย       
- ครูบรรจ ุ  30 7 1 - 38 
- ครูต่างชาต ิ  6  1 - 7 
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ระดับประถมศึกษา       
- ครูบรรจ ุ  49 13 11 - 73 
- ครูต่างชาต ิ  20 0 2 - 22 
ระดับมัธยมศึกษา       
- ครูบรรจ ุ 1 29 15 22 - 67 
- ครูต่างชาต ิ  14 0 1 2 17 
รวม 1 148 35 38 2 224 
4. ครูสนับสนุนการสอน       
-ครูสนับสนุนบรรจ ุ  4 6 4 - 14 
5. บุคลากรทางการศึกษา       
-บุคลากรทางการศึกษา  1  - - 1 
- ครูอัตราจ้าง  7 - 1 - 8 
6. อื่นๆ       
-เจ้าหน้าท่ี/พี่เลี้ยงประจ า 22 9  - - 31 
-เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง(ครูเกษียณ)  1  - - 1 
รวม 20 27  6 - 56 
รวมท้ังสิ้น 21 227  33 3 283 
 หมายเหต ุข้อมลู ณ วนัท่ี  22  กมุภาพนัธ ์2565 
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สรปุอตัราส่วน 
 ระดบัปฐมวยั 
จ านวนผูเ้รยีนต่อคร ู   16 : 1 
จ านวนผูเ้รยีนต่อหอ้ง  35 : 1 
 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  ระดบัประถมศกึษา 
จ านวนผูเ้รยีนต่อคร ู   18 : 1 
จ านวนผูเ้รยีนต่อหอ้ง  39 : 1 
  ระดบัมธัยมศกึษา 
จ านวนผูเ้รยีนต่อคร ู    18 : 1 
จ านวนผูเ้รยีนต่อหอ้ง   36 : 1 
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  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กรณีท่ี 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากที่สุด 
  กรณีท่ี 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา  
                            ในระดับประถมศึกษา  
 ตารางที่ 3  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนครูผู้สอน 
ปฐมวัย(45) ประถมศึกษา(95) มัธยมศึกษา(84) 

ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรง
เอก 

ปฐมวัย 15 10     
ภาษาไทย   6 5 6  
คณิตศาสตร์   10 5 10 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 9 8 22  
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

  5 4 7 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 10  8  
ศิลปะ 2 2 5  6  
การงานอาชีพ   2 2 2 1 
ภาษาต่างประเทศ 7 4 15 9 15 5 
รวม 27 18 62 33 76 8 

     หมายเหตุ ทีม่าขอ้มลูงานทรพัย ์นณ วนัที ่ 24 มกราคม  2565 
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  1.3.3  สรุปจ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตารางท่ี  4 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชมรม) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ล าดับที่ ชื่อชมรม ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน
สมาชิก 

1. ชมรมวิชาการ ป.1/1 น.ส. นงลักษณ์  บุญกระจ่าง 45 คน 
2. ชมรมวิชาการ ป.1/2 นาง พรฑิพา  สุพรรณพายัพ 45 คน 
3. ชมรมวิชาการ ป.1/3 นาง ลดา  วนิชเวชารุ่งเรือง 45 คน 
4. ชมรมวิชาการ ป.1/4 น.ส. กนกลักษณ์  คงเมือง 44 คน 

5. ชมรมวิชาการ ป.1/5 น.ส. นภิาวรรณ  ศิริแก้ว 44 คน 

6. ชมรมวิชาการ ป.1/6 นาง รุ่งตวัน  โพธิ์ไทร 30 คน 

7. ชมรมวิชาการ ป.1/7 นาง นงนุช  วรเวช 27 คน 

8. ชมรมวิชาการ ป.1/8 น.ส. ศันสนียา  ข ากลัด 43 คน 

9. ชมรมวิชาการ ป.2/1 นาง นันทวัน  มนต์ประสิทธิ์ 42 คน 

10. ชมรมวิชาการ ป.2/2 นาง ปรินยา  ฟุ้งพิทักษ์ 42 คน 

11. ชมรมวิชาการ ป.2/3 นาง มัตติกา  ฉัตรเงิน 42 คน 

12. ชมรมวิชาการ ป.2/4 น.ส. เต็มสิริ  คูณสว่าง 43 คน 

13. ชมรมวิชาการ ป.2/5 น.ส. ฟาติมา  ไชยเผือก 28 คน 

14. ชมรมวิชาการ ป.2/6 น.ส. สุกัญญา  ชวนฤทัย 28 คน 

15. ชมรมวิชาการ ป.2/7 น.ส. ลทิชา  ธิโนชัย 28 คน 

16. ชมรมวิชาการ ป.2/8 น.ส. จุฑามณี  บนกระโทก 45 คน 

17. ชมรมวิชาการ ป.3/1 นาย ธนกฤต  รุจิพรรณ 44 คน 

18. ชมรมวิชาการ ป.3/2 นาง นันทนา  รัตนศรี 45 คน 

19. ชมรมวิชาการ ป.3/3 นาง สมคิด  เจริญหิรัญ 45 คน 

20. ชมรมวิชาการ ป.3/4 นาง ดวงจันทร์  สมคะเน 44 คน 

21. ชมรมวิชาการ ป.3/5 นาง จรรยา  นิลรดางกูร 26 คน 

22. ชมรมวิชาการ ป.3/6 น.ส. ศีลป์ศุภา  สีเคน 29 คน 

23. ชมรมวิชาการ ป.3/7 นาง อุมาพร  รักเรียน 25 คน 

24. ชมรมวิชาการ ป.3/8 น.ส. ณัฐนันท์  กุลรัตน ์ 45 คน 

25. ชมรมวิชาการ ป.4/1 นาง ศุภนุช  วิสุทธิวรรณ 44 คน 

26. ชมรมวิชาการ ป.4/2 นาง ศรีนวล  ต.วิเชียร 44 คน 

27. ชมรมวิชาการ ป.4/3 น.ส. ปัทมา  อังคประสาทชัย 44 คน 

28. ชมรมวิชาการ ป.4/4 นาย ปัณณวัฒน์  เทียนสวัสดิ์ 44 คน 

29. ชมรมวิชาการ ป.4/5 นาง เรณู  อภินันธวัชพงศ์ 44 คน 
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ล าดับที่ ชื่อชมรม ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน
สมาชิก 

30 ชมรมวิชาการ ป.4/6 นาง ปาริฉัตร  กวดวงศ์ษา 27 คน 

31. ชมรมวิชาการ ป.4/7 นาย อนวัฒน์  สารพัฒน์ 28 คน 

32. ชมรมวิชาการ ป.5/1 น.ส. กนกวรรณ  ไชยศร 45 คน 

33. ชมรมวิชาการ ป.5/2 น.ส. มณฑกาญจน์  สิทธิ์ชูรักษ์ 45 คน 
34. ชมรมวิชาการ ป.5/3 น.ส. สรัณยา  ศรีชว่ย 46 คน 
35. ชมรมวิชาการ ป.5/4 น.ส. เสาวลักษณ์  ฉัตรเงิน 45 คน 
36. ชมรมวิชาการ ป.5/5 น.ส. นชุสรา  ป้องขันธ์ 45 คน 
37. ชมรมวิชาการ ป.5/6 นาง บังอร  แก้วมูล 29 คน 
38. ชมรมวิชาการ ป.5/7 น.ส. สวุาณีย์  สุทธิวิเศษ 28 คน 
39. ชมรมวิชาการ ป.6/1 น.ส. กัญญ์ภัทร์  ชัชวาลธิติวฒัน์ 45 คน 
40. ชมรมวิชาการ ป.6/2 น.ส. พัชมณ  นวลนันตา 46 คน 
41. ชมรมวิชาการ ป.6/3 นาง พิชญพัชร์   ทองขาว 46 คน 
42. ชมรมวิชาการ ป.6/4 น.ส. เกศราภรณ์  ประกอบผล 46 คน 
43. ชมรมวิชาการ ป.6/5 นาง ละเอียด  ลาภเวที 45 คน 
44. ชมรมวิชาการ ป.6/6 น.ส. พิชชา  สกนธวัฒน์ 30 คน 
45. ชมรมวิชาการ ป.6/7 น.ส. กุหลาบ  สอาด 30 คน 

                                                                 ที่มา :  ฝ่ายวิชาการ    ข้อมูล ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์   2565 

ตารางท่ี  5 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชมรม) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 

ล าดับ
ที ่

ระดับชั้น ชื่อชมรม ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน
นักเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   

1 ม.1/1 บันเทิงพาทัวร์ International 
Entertainment 

มิสวานิสา  ตรีไธสงค์ 46 

2 ม.1/2 จีนหรรษา Chinese Fun มิสเปรมวดี  ปุริมาตัง 47 

3 ม.1/3 ดนตรีสร้างสรรค์ Creative Music ม.อนันต์   อ่อนนา 45 

4 ม.1/4 งานอดิเรกท่ีรัก My Hobby มิสอรญา  วุฒิปัญญากร 46 

5 ม.1/5 ภาษาไทยในเสียงเพลง Thai wording in the 
songs 

มิสพัชรา  ไชยโกฎิ 45 

6 ม.1/6 อีสอร์ตและบอร์ดเกม E-Sport & Boardgame ม.ฉัตรวิทย์  เอ่ียมปิ่น 28 
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ล าดับ
ที ่

ระดับชั้น ชื่อชมรม ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน
นักเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   

7 ม.1/7 การออกแบบงานศิลปะ Art design ม.ศาศวัต   แสนศิริ 24 

8 ม.2/1  One-Theater Mr. Victor  Sawati 42  

9 ม.2/2 จีนจ๋า Chinese movie มิสปาณิศา  ศรียา 45 

10 ม.2/3 วิทย์พาเพลิน Science Fun ม.ปัถย์ปัญญวัฒน์  ขุนนา

แก้ว 

43 

11 ม.2/4 หนังพาไป Movie time มิสณัฐชยา   วิเศษเกื้อกูล 44 

12 ม.2/5 โมเดลหรรษา Model Creation มิสกรปรียา  คงแรง 44 

13 ม.2/6 ดูหนังฝึกภาษา Movie Club มิสจิรปรียา  บ ารุงสุข 18 

14 ม.2/7  Interactive Games 
Club 

Ms. Mary Grace 
Bonaobra 

17 

15 ม.3/1 สรรหาหนัง Watch on time ม.เสกสรร  บุญรอด 44 

16 ม.3/2 เกมคณิต Math game club มิสอรอุมา  ฟุ้งขจร 43 

17 ม.3/3 ความรู้ทั่วไปได้สาระ Edutainment on 
General Knowledge 

มิสวาศนา  แสงกาวิน 42 

18 ม.3/4 กีฬาหรรษา(ปฏิบัติ) Fun Sports ม.ประเคน  รักเรียน 40 

19 ม.3/5  SamHaRaoke Club Mr. Bill Norbert H. 
Santos 
Ms. Shielle Ann 
Ramunde 

40 

20 ม.3/6 ศิลป์สร้างสรรค์ Creative Art มิสดวงเดือน   พัฒนภูทอง 21 

21 ม.3/7 ดูหนังวิเคราะห์โจทย์ Smart Fix ม.ปริญญา ปริญญาพล 21 

 

       ตารางท่ี  6    แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
จ านวนครูผูส้อน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   
- ลูกเสือ-เนตรนารี 75 34 

- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 0 0 

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 1 

   กิจกรรมแนะแนว 1 1 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ - 1 

 

   1.3.3   สรุปจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้บ ำเพญ็ประโยชน์ 

       ตารางท่ี 7   สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
       สรุปจ านวนครแูละบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี 
/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 1 1 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  9 9 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 93 93 -   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 4 4 -   
ยุวกาชาด 0 0 -   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 0 0 -   
A.T.C. ระดับผู้น า 2 2 -   
AL.T.C 1 1 -   
AL.T 1 1 -   

รวม 111 111 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

   
2.  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

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

OMNIA  VINCIT 
 

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

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

ด้านที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

เป้าหมาย  ( Goals ) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม มีสุขภาวะที่

ดี มีสุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม) 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
3. ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถรอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  (ทักษะภาษา  การ

คิดวิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) มีทักษะชีวิตและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits  
5. ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 
6. มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
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9. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถในการ 

สอนอย่างมีประสิทธิผล 
10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   
11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
12. มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Bilingual 
2. เสริมสร้างนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ 
3. บุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ 

 
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 
 

    ตำรำงที ่8  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

 
เป้าประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

จ านวน
โครงการ
ท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี

ไม่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
เฉล่ียความ
ของการ
ด าเนินการ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามค่านิยม มีสุขภาวะที่ดี มี
สุนทรียภาพ ตามแนวมงฟอร์ต   (ยึดมั่น
ในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม) 

74 90.96 27 0 47 91.62 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มี
ผลการทดสอบ O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
และต่างประเทศ 

26 84.09 10 1 15 87.79 

3. ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะความสามารถ
รอบด้าน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  (ทักษะภาษา  การคิด
วิเคราะห์ การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิด
สร้างสรรรค์ สร้างนวัตกรรม) มีทักษะชีวิต
และการเป็นผู้ประกอบการ 

46 83.00 6 0 40 91.63 

4.   ส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลัก 7 Habits  1 0 0 0 1 0 
5.  ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณภาพ 95 88.98 56 0 39 93.97 
6.มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
อย่างมีคุณภาพ 

6 85.00 1 0 5 90.00 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

16 80.91 11 0 5 93.24 
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เป้าประสงค ์

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละเฉล่ีย
ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จ
ของโครงการ 

จ านวน
โครงการ
ท่ีบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวน
โครงการท่ี

ไม่
ด าเนินการ 

ร้อยละ
เฉล่ียความ
ของการ
ด าเนินการ 

8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7 85.00 1 1 5 85.56 

9. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
รอบด้าน  ต่อเนื่อง และมีความสามารถใน
การสอนอย่างมีประสิทธิผล 

7 93.00 4 0 3 96.99 

10. หลักสูตรที่หลายหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล   

4 83.75 4 0 0 89.75 

11. จัดการเรียนสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ 

16 89.82 4 0 12 92.84 

12. มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

2 0 0 0 2 0 

 
*** ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 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 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับร้อย

ละ 3 
(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

ภาษาไทย 288 287 50.38 57.97 63.24 58.37 -4.87 -  
คณิตศาสตร ์ 288 287 36.83 51.32 41.94 45.52 -3.58 -  
วิทยาศาสตร์ 288 287 34.31 49.63 47.64 39.40 -8.24 -  
ภาษาอังกฤษ 288 287 39.22 66.74 75.62 68.36 -7.26 -  

 ***   (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 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

ภาษาไทย 252 244 51.19 70.91 59.07 59.29 0.22 - - 
คณิตศาสตร ์ 252 244 24.47 72.73 35.27 30.77 -4.50 - - 
วิทยาศาสตร์ 252 244 31.45 62.18 33.25 33.69 0.44 - - 
ภาษาอังกฤษ 252 244 31.11 77.09 51.81 44.98 -6.83 - - 

 ***   (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” 

นักเรียนเข้าสอบไม่ครบทุกคน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ       
 ปี 2564 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 
3(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

ภาษาไทย 205 28 46.40 50.59 47.11 52.48 5.37 - - 
คณิตศาสตร ์ 205 32 21.28 48.26 29.21 25.59 -3.62 - - 
วิทยาศาสตร์ 205 28 28.65 45.35 36.68 34.54 -2.14 - - 
ภาษาอังกฤษ 205 32 25.56 66.28 43.33 43.77 0.44 - - 
สังคมศึกษาฯ 205 35 36.87 57.56 39.10 42.99 3.89 - - 

  
 ***   (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” 

นักเรียนเข้าสอบไม่ครบทุกคน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตารางท่ี 12     จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
 ระดับประถมศึกษา 
 

 
 
 

วิชา 

ระดับผลการเรียน  
ค่าเฉลี่ย

รวม 
ป.1 ป.2 ป.3 

จ านวน จ านวน
นักเรียนที่มี

ผลการ
เรียนระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึน้

ไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนที่
มีผลการ
เรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 309 308 99.68 296 296 100.00 303 281 92.74 97.47 
คณิตศาสตร ์ 309 304 98.38 296 290 97.97 303 286 94.39 96.91 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 309 307 99.35 296 282 95.27 303 249 82.18 92.27 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 309 308 99.68 296 291 98.31 303 258 85.15 94.38 
ประวัติศาสตร ์ 309 308 99.68 296 294 99.32 303 238 78.55 92.52 
สุขศึกษาและพลศึกษา 309 308 99.68 296 296 100.00 303 296 97.69 99.12 
ศิลปะ 309 308 99.68 296 293 98.99 303 298 98.35 99.01 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 309 308 99.68 296 296 100.00 303 303 100.00 99.89 
ภาษาต่างประเทศ   309 308 99.68 296 291 98.31 303 259 85.48 94.49 

ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาคิดเปน็ 
(ร้อยละ) 

  99.50   98.69   90.50 96.23 

 
 
 
 

วิชา 

ระดับผลการเรียน  
 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ป.4 ป.5 ป.6 
จ านวน จ านวน

นักเรียนที่มี
ผลการ

เรียนระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึน้

ไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนที่
มีผลการ
เรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 276 236 85.51 283 241 85.16 288 228 79.17 83.28 
คณิตศาสตร ์ 276 267 96.74 283 219 77.39 288 220 76.39 83.51 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 276 236 85.51 283 218 77.03 288 217 75.35 79.30 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 276 269 97.46 283 246 86.93 288 169 58.68 81.02 
ประวัติศาสตร ์ 276 269 97.46 283 242 85.51 288 184 63.89 82.29 
สุขศึกษาและพลศึกษา 276 226 81.88 283 233 82.33 288 275 95.49 86.57 
ศิลปะ 276 276 100.00 283 280 98.94 288 288 100.00 99.65 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 276 276 100.00 283 281 99.29 288 288 100.00 99.76 
ภาษาต่างประเทศ   276 242 87.68 283 275 97.17 288 193 67.01 83.95 

ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาคิดเปน็ 
(ร้อยละ) 

  92.47   87.75   79.55 86.59 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตารางท่ี 13   จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

 
 
 

วิชา 

ระดับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1   
 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ข้ึน

ไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ข้ึน

ไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวนนักเรียน
ท่ีมีผลการเรียน
ระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ  

ภาษาไทย 279 260 93.19  253 219 86.56  252 188 74.60  84.78  
คณิตศาสตร ์ 279 195 69.89  253 143 56.52  252 171 67.86  64.76  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 279 248 88.89  253 175 69.17  252 199 78.97  79.01  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 279 148 53.05  253 195 77.08  252 197 78.17  69.43  
ประวัติศาสตร ์ 279 131 46.95  253 248 98.02  252 214 84.92  76.63  
สุขศึกษาและพลศึกษา 279 264 94.62  253 102 40.32  252 240 95.24  76.73  
ศิลปะ 279 171 61.29  253 242 95.65  252 183 72.62  76.52  
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 279 266 95.34  253 225 88.93  252 231 91.67  91.98  
ภาษาต่างประเทศ   279 200 71.68  253 217 85.77  252 195 77.38  78.28  

ค่าเฉลี่ยทกุรายวิชาคิดเป็น 
(ร้อยละ)   74.99   77.56   80.16 77.57 

 
 
 
 

วิชา 

ระดับผลการเรียนภาคเรยีนที่ 1   
 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ม.4 ม.5 ม.6 
จ านวน จ านวน

นักเรียนที่มี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ข้ึน

ไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ข้ึน

ไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวนนักเรียนที่
มีผลการเรียน
ระดับ 3 ข้ึนไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 237 178 75.11 253 211 83.40 205 161 78.54 79.01 
คณิตศาสตร ์ 237 183 77.22 253 186 73.52 205 191 93.17 81.30 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 237 202 85.23 253 211 83.40 205 181 88.29 85.64 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 237 218 91.98 253 218 86.17 205 184 89.76 89.30 
ประวัติศาสตร ์ 237 225 94.94 253 236 93.28 205 0 0.00 62.74 
สุขศึกษาและพลศึกษา 237 225 94.94 253 223 88.14 205 205 100.00 94.36 
ศิลปะ 237 212 89.45 253 231 91.30 205 202 98.54 93.10 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 237 228 96.20 253 246 97.23 205 194 94.63 96.02 
ภาษาต่างประเทศ   237 176 74.26 253 223 88.14 205 156 76.10 79.50 

ค่าเฉลี่ยทกุรายวิชาคิดเป็น 
(ร้อยละ)   86.59   87.18   79.89 84.55 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตารางท่ี 14   จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

 
 
 

วิชา 

ระดับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2  
 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 
จ านวน จ านวน

นักเรียนที่มี
ผลการ

เรียนระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึน้

ไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึน้
ไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 280 180 64.29 253 186 73.52 252 188 74.60 70.80 
คณิตศาสตร ์ 280 133 47.50 253 162 64.03 252 168 66.67 59.40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 280 207 73.93 253 205 81.03 252 139 55.16 70.04 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 280 149 53.21 253 173 68.38 252 190 75.40 65.66 
ประวัติศาสตร ์ 280 148 52.86 253 155 61.26 252 198 78.57 64.23 
สุขศึกษาและพลศึกษา 280 263 93.93 253 205 81.03 252 236 93.65 89.54 
ศิลปะ 280 259 92.50 253 235 92.89 252 234 92.86 92.75 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 280 270 96.43 253 236 93.28 252 230 91.27 93.66 
ภาษาต่างประเทศ   280 189 67.50 253 171 67.59 252 204 80.95 72.01 

ค่าเฉลี่ยทกุรายวิชาคิดเป็น 
(ร้อยละ)   71.35   75.89   78.79 75.34 

 
 
 
 

วิชา 

ระดับผลการเรียนภาคเรยีนที่ 2  
 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ม.4 ม.5 ม.6 
จ านวน จ านวน

นักเรียนที่มี
ผลการ

เรียนระดับ 
3 ข้ึนไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึน้

ไป 

ร้อยละ จ านวน จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึน้
ไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 235 219 93.19 254 195 76.77 205 167 81.46 83.81 
คณิตศาสตร ์ 235 193 82.13 254 246 96.85 205 180 87.80 88.93 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 235 174 74.04 254 200 78.74 205 192 93.66 82.15 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 235 231 98.30 254 221 87.01 205 182 88.78 91.36 
ประวัติศาสตร ์ 235 220 93.62 254 225 88.58 205 0 0 91.10 
สุขศึกษาและพลศึกษา 235 189 80.43 254 247 97.24 205 195 95.12 90.93 
ศิลปะ 235 166 70.64 254 225 88.58 205 184 89.76 82.99 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 235 221 94.04 254 228 89.76 205 201 98.05 93.95 
ภาษาต่างประเทศ   235 105 44.68 254 223 87.80 205 145 70.73 67.74 

ค่าเฉลี่ยทกุรายวิชาคิดเป็น 
(ร้อยละ)   81.23   87.93   88.17 85.88 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตารางท่ี 15 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ
สมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

ดา้นภาษาไทย  303 - - 52.24 52.27 - - - นักเรียนทุกคน
ไม่ได้เข้าสอบ 

ดา้นคณิตศาสตร์ 303 - - 58.30 56.96 - - - 
นักเรียนทุกคน
ไม่ได้เข้าสอบ 

ดา้นเหตุผล 303 - -  - - - -  

 ***   (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 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2564 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ      ด้านการอ่าน 

*** 
ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2562 
(1) 

2563 
(2) 

2564 
(3) 

อ่านรูเ้รื่อง 309 0  76.65 72.27 - - - นักเรียนทุก
คนไม่ได้เข้า
สอบ 

อ่านออก
เสยีง 

309 0  76.18 76.78 - - - นักเรียนทุก
คนไม่ได้เข้า
สอบ 

  
 ***   (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 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
(Common European Framework of Reference for 

Languages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบ
อื่นๆ 

(TOEIC, IEFL, 
TOEFL 

เปรียบเทยีบตาราง
มาตรฐาน) 

Pre 
A1 

A1 A2 B1 B2 C1 C2  

ป.1 309 308 55 253 - - - - -  
ป.2 296 296 60 236 - - - - -  
ป.3 303 303  181 122 - - - -  
ป.4 276 276  135 141 - - - -  
ป.5 283 283   182 101 - - -  
ป.6 288 288   152 136 - - -  
ม.1 280 280   262 18 - - -  
ม.2 253 253   227 26 - - -  
ม.3 252 252   201 51 - - -  
ม.4 235 235    171 64 - -  
ม.5 254 254    149 105 - -  
ม.6 205 205    121 84 - -  
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4. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือ

การพัฒนา ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็น
การพัฒนาต่อยอด เพ่ิมมูลค่า มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์ (C – 
Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New) มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ มรี่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. โรงเรียนน าร่องนวัตกรรมการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประถม -มัธยม 

2. กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนตาม
มาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ประถม -มัธยม 

3. การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybird 
มาตรฐานที่ 3  การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ประถม -มัธยม 

 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมาย
เหตุ 

1.โครงการ อีอีซีสแควร์ประจ าปี 2563 
Environmental Empowerment 
CAMP&CONTEST 

ประเทศ เขตพื้นที่/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
นานาชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
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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” 

ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

7.ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
 

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

  

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

 
 
 

 

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

 
8. 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  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  87.12 3,234 2,845 89.97 ดีเลิศ 

 1.1  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    2,896 89.55  

 1.2  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
เขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    2,906 89.86  

 1.3  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

    2,879 89.02  

 1.4  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
คิดค านวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

    2,697 83.40  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  93.31 3,234 3,051 94.34 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

    2,918 90.23  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

    3,041 94.03  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

    3,194 98.76  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   94.51 3,234 3,057 94.53 ยอดเยี่ยม 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ

ในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและ
การท างานเป็นทีม 

    3,234 100  

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

    2,880 89.05  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  92.38 3,234 3,055 94.47 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

    3,199 98.92  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    2,910 89.98  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  78.46 3,234 2,799 84.37 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    2,799 84.37  

6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

  95.03 3,234 3,195 98.79 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  

    3,155 97.56  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ 
การท างานหรืองานอาชีพ 
 

    3,234 100  

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้   - - 0 0  
 7.1...        
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  90.30 3,234 3,227 99.78 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา   

    3,220 99.57  

 1.2.ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

    3,234 100  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

  92.10 3,234 3,222 99.63 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

    3,225 99.72  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

    3,219 99.54  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 

  94.11 3,234 3,216 99.44 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

    3,216 99.44  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวนผู้เรียน (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
ทั้งหมด 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   98.61 3,234 3,233 99.97 ยอดเยี่ยม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 

    3,231 99.91  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ 
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

    3,234 100  

5 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้   - -    
 5.1...        
สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

            จ านวนประเด็นพิจารณา 
95.33  

 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว  

 วิธีค านวณ 
*** ผลการประเมิน  (ร้อยละ)    =     100 x จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
                                                                      จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

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

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
 

 

 

 

 

ข้อมูล จากการเก็บภาคสนาม 
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   กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณ 
    ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดใน
แต่ละระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด          

            ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   จากการจัดกิจกรรมกลุ่มของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทดสอบผ่านระบบออนไลน์และทดสอบใน
ห้องเรียนผู้เรียนมีความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ   มีการส่งเสริม
พัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ  และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถการ
สื่อสาร การน าเสนอ จากการฟังและดู การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ  การ
โต้ตอบสื่อสารผ่านการจัดการเรียนการสอน Online  และ Onsite  โดย
ผ่านกิจกรรมที่จัดให้ในห้องเรียนไปพร้อมๆ กันทั้งสองกลุ่ม ดังนี้ 

- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรม Morning Activities  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรม Thai Innovation Desing (ภาษาไทย) 
- กิจกรรม Foreing Languages Innovation Desing  

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านทักษะการอ่าน 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 309 100 86.36 71.15 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 296 100 86.49 76.45 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 303 100 87.26 76.00 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 276 100 91.69 76.61 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 283 100 85.86 62.50 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 288 100 87.50 62.02 
7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 280 100 89.92 99.29 
8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 253 100 75.10 100 
9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 252 100 76.49 98.03 
10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 235 100 83.71 88.89 
11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 254 100 89.96 84.65 
12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 205 100 100 100 
 รวม 3,234 100 85.70 82.97 
 ค่าเฉลี่ยรวม  89.55 
สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน   คิดเป็นร้อยละ 89.55 

89.55 
(ดีเลิศ) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

         ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
จากการจัดกิจกรรมกลุ่มของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทดสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ และทดสอบในห้องเรียน ผู้เรียนมีความสามารถอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ   มีการส่งเสริมพัฒนาจากการจัดการเรียนการสอน มีการทดสอบ
การเขียนเป็นรายบุคคล ในรายวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถการเขียน  การสรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่านฟังและดู  และการเขียนตามความคิดของตนเองในการสื่อสารต่อ
ผู้อ่ืนโดยผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid   ที่จัดให้ใน
ห้องเรียนและจัดกิจกรรมไปพร้อม ๆ กันทั้งสองกลุ่ม ดังนี้ 

- กิจกรรม Walk  RAILY 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
- กิจกรรม Morning Activities  8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- กิจกรรม Thai Innovation Desing (ภาษาไทย) 
- กิจกรรม 4 Skill Test (ภาษาอังกฤษ) 
กิจกรรม 4 Skill Test (ภาษาจนี) 
สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านทักษะการเขียน 

ที่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินความสามารถใน
การเขยีน 

ภาษาไทย ภาษาอังก
ฤษ 

ภาษาจีน 

1. ประถมศึกษาปีที่ 1 309 100 83.12 65.22 
2. ประถมศึกษาปีที่ 2 296 100 86.82 70.25 
3. ประถมศึกษาปีที่ 3 303 100 86.93 64.00 
4. ประถมศึกษาปีที่ 4 276 100 89.13 80.65 
5. ประถมศึกษาปีที่ 5 283 100 87.27 74.22 
6. ประถมศึกษาปีที่ 6 288 100 93.05 62.02 
7. มัธยมศึกษาปีที่ 1 280 100 88.92 76.79 
8. มัธยมศึกษาปีที่ 2 253 100 89.73 100 
9. มัธยมศึกษาปีที่ 3 252 100 91.67 98.03 
10. มัธยมศึกษาปีที่ 4 235 100 90.21 88.89 
11. มัธยมศึกษาปีที่ 5 254 100 100 84.65 
12. มัธยมศึกษาปีที่ 6 205 100 100 83.33 
 รวม 3,234 100 90.57 79.00 
 รวมค่าเฉลี่ย  89.86 

สรุป ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียน   คิดเป็นร้อยละ  89.86 

 
89.86 
(ดีเลิศ) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

          ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะในการสื่อสารด้วยการ
น าเสนอผลงานของตนเอง  สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู แล้ว
น าไปสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง จากการจัดกิจกรรม
กลุ่มของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้    มีการส่งเสริมพัฒนาจากการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้ความสามารถการเขียน  การสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดู  มีการ
ทดสอบ ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ   โดยผ่านกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนแบบ Hybrid    ทีจ่ัดให้ในห้องเรียนและจัดกิจกรรม ไปพร้อม ๆ กันดังนี ้

- กิจกรรมภาษาสรา้งสรรค์ภาษาไทย   
- กิจกรรมรักการอ่าน(ห้องสมดุ)  
- 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) 
-กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อการแข่งขันภายนอก 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านทักษะการสื่อสาร 

ที่ ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

               ผลการประเมินความ 
              สามารถในการสือ่สาร 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

1. ประถมศึกษาปีที่ 1 309 100 91.55 79.05 
2. ประถมศึกษาปีที่ 2 296 100 87.68 80.58 
3. ประถมศึกษาปีที่ 3 303 100 89.54 94.00 
4. ประถมศึกษาปีที่ 4 276 100 84.97 68.55 
5. ประถมศึกษาปีที่ 5 283 100 87.80 62.50 
6. ประถมศึกษาปีที่ 6 288 100 85.06 58.14 
7. มัธยมศึกษาปีที่ 1 280 100 84.10 80.36 
8. มัธยมศึกษาปีที่ 2 253 100 76.87 100 
9. มัธยมศึกษาปีที่ 3 252 100 79.36 98.03 
10. มัธยมศึกษาปีที่ 4 235 100 79.36 88.89 
11. มัธยมศึกษาปีที่ 5 254 100 94.09 84.65 
12. มัธยมศึกษาปีที่ 6 205 100 91.22 100 
 รวม 3,234 100 84.17 82.89 
 ค่าเฉลี่ยรวม  89.02 

สรุป ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร   คิดเป็นร้อยละ  89.02 

89.02 
 (ดีเลิศ) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณในแต่ละดับชั้นตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
          ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีความสามารถในการคิด
ค านวณด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนทั้งในรูปแบบการท างานเป็นทีม  การลงมือปฏิบัติจริง ใช้
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา ตามระดับชั้นอย่างเต็มตามศักยภาพ 
โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
แบบ Hybrid  ที่จัดให้ในห้องเรียนและจัดกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน อีก
ทั้งยังมีการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล    

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

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านทักษะการคิดค านวณ 

ล าดับที่ ระดับชั้น จ านวนนกัเรียน 
ผลการประเมินความ 
สามารถในการคดิ

ค านวณ 
1. ประถมศึกษาปีที่ 1 309 89.06 
2. ประถมศึกษาปีที่ 2 296 95.46 
3. ประถมศึกษาปีที่ 3 303 80.03 
4. ประถมศึกษาปีที่ 4 276 87.91 
5. ประถมศึกษาปีที่ 5 283 81.62 
6. ประถมศึกษาปีที่ 6 288 76.93 
7. มัธยมศึกษาปีที่ 1 280 78.53 
8. มัธยมศึกษาปีที่ 2 253 75.16 
9. มัธยมศึกษาปีที่ 3 252 80.56 
10. มัธยมศึกษาปีที่ 4 235 82.74 
11. มัธยมศึกษาปีที่ 5 254 85.17 
12. มัธยมศึกษาปีที่ 6 205 87.62 

 รวม 3,234 83.40 

สรุป ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ คิดเป็นร้อยละ  83.40 

สรุป ภาพรวมผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ
ระดับชั้น   มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ   88.85  

83.40 
( ดีเลิศ ) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

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

2.1.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 
        2.1.1.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
         ผู้เรียนโรงเรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ และแก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยจากการสังเกตในการจัด
กิจกรรมกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid  ที่จัดให้ในห้องเรียน
โดยจัดกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง 2 กลุ่มของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และจาก
การน าเสนอโครงงาน/IS ของนกัเรียนจากนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา
โครงงาน/IS  การจัดกิจกรรม Science Innovation Design    ทั้ง
นักเรียนที่เรียน Online และเรียน OnSite แสดงวา่ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวตักรรม และมีการน าไปทดลองใช้ที่บา้นและชุมชนใกล้เคียง และ
เผยแพร่นวัตกรรมในสื่อเว็บไซตแ์ละสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
และนอกจากนี้ยงัมีการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลในดา้นความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์  

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์ 
ล าดับ

ที ่
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน
ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ 
1. ประถมศึกษาปีที ่1 309 100 
2. ประถมศึกษาปีที ่2 296 96.26 
3. ประถมศึกษาปีที ่3 303 100 
4. ประถมศึกษาปีที ่4 276 100 
5. ประถมศึกษาปีที ่5 283 100 
6. ประถมศึกษาปีที ่6 288 100 
7. มัธยมศึกษาปีที่ 1 280 100 
8. มัธยมศึกษาปีที่ 2 253 100 
9. มัธยมศึกษาปีที่ 3 252 100 
10. มัธยมศึกษาปีที่ 4 235 100 
11. มัธยมศึกษาปีที่ 5 254 100 
12. มัธยมศึกษาปีที่ 6 205 100 
 รวม 3,234 99.68 

สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดเป็นร้อยละ   99.68 

  90.23 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

           2.1.2.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
         ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  เป็นผู้ที่ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ไม่ยึดมั่นใน ความคิดของตนเองเป็นหลัก  ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง 
และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบเพียงพอ หลากหลาย ช้ในการ
ตัดสินใจ    มีความเข้าใจผู้อ่ืนท าให้สามารถ รับรู้สถานการณ์ ความคิด 
ความรู้สึกของผู้อื่นได้  เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยู่ได้ถ้ามีข้อมูลที่มี
เหตุผลมากกว่า กระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู้ ท าให้การ
ตัดสินใจนั้นถูกต้องและแม่นย า การคิดวิจารณญาณของผู้เรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง  ผู้เรียนต้องมีข้อมูลหลาย ๆ ด้านเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  
และต้องเป็นผู้มีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยครูผู้สอนได้
กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Hybrid  และนอกจากนี้ยังมีการประเมินผู้เรียนเป็น
รายบุคคล   

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ล าดับที่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน

ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 309 89.38 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 296 96.69 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 303 73.85 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 276 88.25 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 283 89.29 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 288 71.38 
7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 280 72.74 
8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 253 69.58 
9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 252 79.95 
10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 235 79.92 
11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 254 79.50 
12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 205 78.96 
 รวม 3,234 80.79 

      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดเป็น
ร้อยละ  80.79 
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       สรุปผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ 
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ   90.23 

 2.2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

        โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ  Hybrid  โดยครูผู้สอน
ด าเนินการพัฒนาทักษะด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ของผู้เรียนในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการเรียนใน
กลุ่ม Online และ Onsites ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้วาง
แผนการท างาน สร้างความรู้ใหม่จากการท า ผลงาน/ชิ้นงาน ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา โดยผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมผ่าน  Online และ Onsites ท าให้ผู้เรียนมี ผลงาน/
ชิ้นงาน ที่เป็นเชิงประจักษ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกันและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่นกิจกรรม Happy Saturday   
กิจกรรม  DAY และกิจกรรม Walk Rally  โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน  
ผลงาน/ชิ้นงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพที่โรงเรียน
ก าหนด และมีการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกิจกรรม Walk Rally 

ล าดับที ่ ระดับชั้น จ านวนนกัเรียน 
ผลการประเมินความสามารถ
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 309 95.76 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 296 90.12 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 303 96.13 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 276 95.60 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 283 92.15 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 288 95.55 
7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 280 95.19 
8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 253 94.33 
9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 252 86.40 
10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 235 96.62 

94.03 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 254 95.00 
12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 205 100.00 
 รวม 3,234 94.03 

สรุป  ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
คิดเป็นร้อยละ   94.03 

 2.3. ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
      การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถและไหวพริบในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาปรับปรุงการท างาน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่โรงเรียนก าหนดโดยผ่านกิจกรรมโครงงาน/ผลงาน/
ชิ้นงาน ตามท่ีครูก าหนดและมีการประเมินผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และนอกจากนี้ยังมีกาปรระเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

สรุปผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

ล าดับ
ที่ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินการ
ใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหา  

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 309 98.38 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 296 97.97 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 303 94.39 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 276 96.74 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 283 99.65 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 288 98.96 
7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 280 100.00 
8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 253 100.00 
9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 252 100.00 
10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 235 99.58 
11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 254 99.61 
12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 205 100.00 
 รวม 3,234 98.77 

     สรุป  ผู้เรียนใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหา  คิดเป็นร้อย
ละ  98.77 

    สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   
คิดเป็นร้อยละ   94.34 

98.77 
(ยอดเยี่ยม) 
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3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้
ด้วยตัวเองและการ
ท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้และปะสบ
การณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจ
เป็นแนวความคิด 
โครงงาน โครงการ 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัว
เองและการท างานเป็นทีม 
    ผู้เรยีนของโรงเรยีนมคีวามสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วย
ตนเอง  ตามสถานการณ์ที่บังคับให้ผู้เรียนต้องศึกษาหาความรู้
เพิม่เติม ที่นอกเหนือจากการจดัการเรยีนการสอนระบบออนไลน์  
ในสถานการณ์ของโรคระบาดไวรสั โควดิ-19  ซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีน
ออนไลน์ ในClassroom ของตนเองและศกึษาเอกสารการสอนจาก
หน้า Classroom ทีคุ่ณครสู่งให ้และท างานส่งในระบบออนไลน์   ซึง่
ผู้เรยีนจะต้องใช้เวลาในการศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิด้วยตนเองที่
นอกเหนือจากการสอนใน Classroom   และเมื่อสถานการณ์เปิด
การเรียนการสอนปกติการจัดการเรียนการสอนจะบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระในการจดัท าผลงานและชิน้งานเป็นรายบุคคล โดย
เน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ การน าชิ้นงาน/นวตกรรมที่ผลิตจาก
กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ทางโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านชิ้นงาน  เช่น กิจกรรม DAY ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
     ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid     ครูมอบหมายให้
ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มผ่าน Online ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหา
วิธีการแก้ปัญหาโดยผ่านกิจกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่ม
สาระ และเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการท างานเป็น
ทีม    มีระเบียบวินัยรู้จักท าหน้าที่  มีทักษะในการแก้ปัญหาการศึกษา
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งผู้เรียนจะมีประสบการณ์ตรง
ในการท างานตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน  
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  และ กิจกรรม Rally  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ  

     สรุป ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเอง
และการท างานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ  100 
 
 

100 
(ยอดเยี่ยม ) 
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 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ อาจเป็น

แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

     ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19  ท าให้ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ทั้งระบบ Online และระบบ Onsite แต่ครูผู้สอน
ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ
โรงเรียนโดยมีจุดเน้น ในด้านกระบวนการคิด การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมในปีการศึกษา 2564  โดยครูผู้สอนเน้นการจัดการ
เรียนการสอนแบบให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติจริงไปพร้อม ๆ กัน ทั้งผู้เรียน
ที่เรียน Online และ Onsite ในทุกระดับชั้น ทั้งนี้ผู้เรียนได้น าความรู้มา
สร้างสรรค์ นวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย และความรู้ที่ได้รับไป
แข่งขันทางวิชาการ ในหัวข้อ  การแข่งขัน Coding ระดบัมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3       และ การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้ง 6 ประจ าปีการศึกษา 2564   และ
นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  Digital  Science   ซ่ึง
ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม  เช่น กิจกรรม Robotic  
Classroom   กิจกรรม ACR Robotic   Competition และกิจกรรม 
ห้องเรียน STEM Education    ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และการท างานของเครื่องกลต่าง ๆ ร่วมกัน
เพ่ือสร้างชิ้นงาน และนตวัตกรรมใหม่ เพื่อการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนกลุ่มในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ     
    สรปุ ผูเ้รยีนสามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์มาใช้
ในการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ อาจเป็นแนวความคดิ โครงการ 
โครงงาน ชิน้งาน ผลผลติ คดิเป็นรอ้ยละ   89.05 

 

 

 

 

 89.05 
(ดีเลิศ) 
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สรปุผลการประเมินผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 
ด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และ

ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
ระดับชั้น จ านวนนกัเรียน ความสามารถในการ

รวบรวมความรู้ได้
ทั้งตัวเองและการ
ท างานเปน็ทีม 

ความสามารถ
เช่ือมโยงองค์

ความรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 309 100 87.71 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 296 100 81.92 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 303 100 81.63 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 276 100 99.10 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 283 100 81.37 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 288 100 93.74 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 280 100 86.08 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 253 100 97.51 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 252 100 89.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 235 100 87.84 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 254 100 88.06 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 205 100 93.66 
ค่าเฉลี่ย 3,234 100 89.05 
ค่าเฉลี่ยรวม  94.53 

 
        จากนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด 

การสร้างนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IS  การจัด
กิจกรรม Science Innovation Design    แสดงว่าผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้เรียน
มาใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  และเผยแพร่นวัตกรรมในสื่อ
เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์   
      สรุป   ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  และใช้
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และปะสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต  
คิดเป็นร้อยละ   94.53 
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4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
      ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
        4.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
      ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยี  เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทั้งการเรียน Online 
และ Onsites  ซ่ึงผู้เรียนจ าเป็นมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือ
ใช้ในการเรียนและการพัฒนาตนเอง ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
การใช้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต 
เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตอย่าง
มากมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการ ดังนั้นผู้เรียนต้องได้รับการเรียนรู้
และน าไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพวัยโดยมีการประเมินทักษะ
การใช้อย่างเป็นระบบซึ่งผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดย
สรุปผลจากผลสัมฤทธิ์จากการเข้าเรียน  การท างานส่งผ่าน Google 
Classroom ของผู้เรียน ทางด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
รายวิชา เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ  ในทุกระดับชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

98.92 
(ยอดเยี่ยม) 

     4.1.2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ  
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ท าให้
ผู้เรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้เหมือนปกติ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 
Online  และระบบ Hybrid  ซึ่งครูผู้สอนจะต้องใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนแบบสื่อสาร 2 ทาง   ซึ่งผู้เรียนก็จะต้องมีความรู้
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีกับครูผู้สอนในการโต้ตอบ การท า
สอบ และท ากิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ ใน Class เดียวกัน    ดังนั้น
ครูผู้สอนทุกคนจะต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในการน า Application  
ใหม่ ๆ มาสร้างนวัตกรรม  สื่อการสอนให้ผู้เรียนมีความสนใจและสนุก
ในการเรียน Online  
           ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ  โดยสรุปผลจาก
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเข้าเรียน Online และการส่งงานผ่าน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

google classroom  ด้านความสามารถในการใช้สารสนเทศ  ในทุก
รายวิชา    ในทุกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
สรุป  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  คิดเป็นร้อยละ  98.92 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
            ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19  ท าให้ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ทั้งระบบ Online และระบบ Onsite โรงเรียน
ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน Online ดังนั้น
ผู้เรียนทุกคนจึงต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนทุกรายวิชา ซึ่งใน
การเรียนแต่ละ Class จะต้องมกีารสื่อสารกับครูผู้สอนในการตอบข้อซักถาม
ของครูเสมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง จึงท าให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถ
รอบด้าน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสาล (ทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ 
การคิดค านวณ เทคโนโลยี คิดสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรม)  
               โดยผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเองในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสรา้งสรรค์ และ
มีคุณธรรม   โดยสรุปผลจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทางด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศในการเข้าเรียน Online และการสื่อสารกับ
ครูผู้สอนในการเรียนทุกรายวชิาทุกระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  คิดเปน็ร้อยละ  89.98 

สรปุผลการประเมนิผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 
ดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

มีความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 309 93.52 87.71 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 296 93.55 81.92 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 303 100 81.63 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 276 100 99.10 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 283 100 81.37 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 288 100 93.74 

89.98 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 280 100 86.08 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 253 100 97.51 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 252 100 89.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 235 100 87.84 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 254 100 88.06 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 205 100 93.66 
ค่าเฉลี่ย 3,234 98.92 89.04 
ค่าเฉลี่ยรวม  93.98 

 
        จากนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนใช้ ICT ในการเรียน
การสอนผ่านระบบ Online  และระบบ Onsites เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกับครูผู้สอน
เพ่ือสร้างสรรค์ชิ้นงาน แสดงว่าผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม    
สรุป  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทีไ่ด้จากการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคลล คิดเป็นร้อยละ 
93.98 
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 
       ผู้ เ รี ย น บ ร ร ลุ
ความก้าวหน้าการเรียนรู้
ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิมในด้านความรู้ ความ
เ ข้ า ใ จ  ทั ก ษ ะ
ก ร ะบ ว น ก า ร ต่ า ง  ๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้า
ใ น ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ

      ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง ในปีการศึกษา 2564  
     - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่ได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test:RT) ปีการศึกษา 
2564    
      - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ไม่ได้รับการประเมินการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
     -นักเรียนเข้ารับการทดสอบระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่6 (ONET) มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ONET)   และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ONET) 
มีผลการทดสอบระดับชั้น ตามตารางต่อไปนี้ 
 
 
 

80.71 
(ดีเลิศ) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ระดับชาติหรือผลการ
ทดสอบอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2564 

สาระวิชา จ านวน
คน 

โรงเรียน จังหวัด 
สังกัด ภาค ประเท

ศ 
ภาษาไทย 287 58.37 51.52 53.25 51.65 50.38 
คณิตศาสตร์ 287 45.52 37.90 39.85 37.44 36.83 
วิทยาศาสตร์ 287 39.40 35.12 36.37 34.86 34.31 
ภาษาอังกฤษ 287 68.36 43.60 49.92 42.54 39.22 

 
ผลการทดสอบเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2564 
สาระวิชา จ านวน

คน 
โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

ภาษาไทย 244 59.29 55.52 49.56 54.45 51.19 
คณิตศาสตร์ 244 30.77 26.09 24.21 25.59 24.47 
วิทยาศาสตร์ 244 33.69 32.95 31.12 32.25 31.45 
ภาษาอังกฤษ 244 44.98 35.14 33.49 33.74 31.11 

 
ผลการทดสอบเฉลี่ย O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2564 
สาระวิชา จ านวน

คน 
โรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ 

ภาษาไทย 205 52.48 48.81 41.35 49.16 46.40 
คณิตศาสตร์ 205 25.59 24.37 19.78 23.85 21.28 
วิทยาศาสตร์ 205 34.54 30.39 27.45 30.06 28.65 
ภาษาอังกฤษ 205 43.77 30.69 26.42 29.26 25.56 
สังคมศึกษาฯ 205 42.99 38.35 34.47 38.23 36.87 

 
ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ม.6 
         โรงเรียนยังมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  ตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  ท า
ให้ผู้เรียนมีเจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก รักในการดูแลตนเองมีความ
เชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาโดยการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีความ
ฉลาดทางอารมณ์  เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้น พัฒนา
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ศักยภาพด้านภาษาสากล    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะและกระบวนการคิด     มุ่งเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ รักการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียน Online และ
ปลูกฝังอัตลักษณ์ผู้เรียนตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตและสร้างผู้เรียน
ให้มีบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จ  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลายผ่านการเรียนระบบ Online และ การเรียนระบบ Onsites 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่มีเกรด 3-4 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 –มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

 ประถม มัธยม 
ภาค1 

มัธยม 
ภาค2 

 

ประถม มัธยม 
ภาค1 

มัธยม 
ภาค2 

 
กลุ่มสาระภาษาไทย 89.7 72.17 71 90.38 81.89 77.31 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 87 55.26 55.8 90.21 73.03 74.16 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 90.15 63.98 77.77 85.78 82.32 76.09 

กลุ่มสาระสังคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 92.64 73.23 74.25 87.70 79.36 78.51 

ประวัติศาสตร์ 90.14 63.47 64.11 87.40 69.69 77.67 
กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 97.32 90.23 90.67 92.85 85.55 90.23 

กลุ่มสาระคิลปะ 99.53 88.83 89.44 99.33 84.81 87.87 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 98.25 96.34 92.35 99.83 94.00 93.81 
กลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 87.42 63.25 64.6 89.22 78.89 69.88 

ค่าเฉลี่ย 92.46 74.09 75.55 91.44 81.06 80.61 
ค่าเฉลี่ยรวม 80.71 84.38 

 
สรุปผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ     84.38 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

6)  มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 
      ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม รู้  
ทั กษะ พ้ืนฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ดีพร้อม
ที่ จ ะ ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น
ระดับชั้นที่สู งขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีใน
การศึกษาต่อ 
       ทางฝ่ายวิชาการ โดยงานวดัผลประเมินผลได้ด าเนินกาวิเคราะห์ข้อมูล
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรยีนเป็นรายบคุคลตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 2564  ในกรณีที่นักเรียนมี
ผลการเรยีนที่ไมต่ิด “ 0 ” และมผีลการเรยีนติด “ 0 ”  ดังนี ้

สรุปผลการเรียนที่ผู้เรียนติด  0 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6    ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ/ระดับชั้น ป.1 
(309) 

ป.2 
(296) 

ป.3 
(303) 

ป.4 
(276) 

ป.5 
(283) 

ป.6 
(288) 

รวม 
(1,755) 

ภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 
คณิตศาสตร ์ 0 0 0 0 1 0 1 
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

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 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 1 0 1 
            ผู้เรียนตั้งแตร่ะดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6  ที่มีผลการ
เรียนตดิ   0     ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 วิชาคณิตศาสตร์จ านวน 1 คน   
จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด  1,755  คน คิดเป็นร้อยละ   0.05  

สรุปผลการเรียนที่ผู้เรียนติด  0 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ/ระดับชั้น ม.1 
 

ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ภาษาไทย 0 0 0 0 1 0 1 
คณิตศาสตร์ 0 0 0 2 0 0 2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 1 1 0 2 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 0 0 1 1 0 2 
ประวัติศาสตร์ 0 0 0 1 1 0 2 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 0 1 1 0 3 
คิลปะ 0 0 0 0 1 0 1 
การงานอาชพี 0 0 0 1 1 0 2 
ภาษาตา่งประเทศ 0 0 0 4 0 0 4 

รวม 0 1 0 11 7 0 19 

 97.57 
(ยอดเยี่ยม) 
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สรุปผลการเรียนที่ผู้เรียนติด “0” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระ/ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ภาษาไทย 0 0 0 1 1 0 2 
คณิตศาสตร์ 0 0 0 1 1 0 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

0 0 0 1 1 0 2 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1 0 0 0 1 0 2 

ประวัติศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 1 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

0 0 0 1 1 0 2 

คิลปะ 0 0 0 1 1 0 2 
การงานอาชพี 0 0 0 1 1 0 2 
ภาษาตา่งประเทศ 0 0 0 1 1 0 2 

รวม 1 0 0 7 9 0 17 
 
         ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มี
ผลการเรียนติด   0     ในทุกกลุ่มสาระวิชา    ภาคเรียนที่ 1  จ านวน   
19    คน   จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด  1,488  คน คิดเป็นร้อยละ   
1.28   และภาคเรียนที่ 2  จ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนติด   0        
จ านวน    17   คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด  1,479 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 1.15 
    
        สรุป จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งหมด 
3,234 คน มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคเรียนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 1.28  
และภาคเรียนที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 1.15     นักเรียนที่มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ  97.56 
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 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการ
จัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 
         ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง รับผิดชอบโดยงานแนะแนวได้ท า
กิจกรรม Happy Saturday   ผ่านระบบ Online โดยผู้เรียนที่มคีวาม
ต้องการและมีความสนใจอาชีพในฝันของผู้เรียน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3   และมัธยมศึกษาปีที่4- 6 เข้า
ฟังการบรรยายของวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และความ
เข้าใจในการท างานและอาชีพที่ผู้เรียนให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อ โดย
ผ่านกิจกรรม Happy Saturday   ผ่านระบบ Online  ซ่ึงมีการ
บรรยายในแต่ละหัวข้อดังนี้  
1. ทิศทางอนาคต DEK  ACR 65  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า

มหาวิทยาลัยเลือกตัวตนที่ใช่กับทิศทางท่ีชอบ ท า Portfolio  
2. Shape Your Future เลือกมหาวิทยาลัยตามสังคม หรือเลือกตาม

อนาคตที่แท้จริง 
3. Alumni  Talk  แบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพ่ี----สู่รุ่นน้อง 

       เพ่ือให้ผู้เรียนน ามาจัดแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการตามอาชีพที่สนใจ     นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการท างาน  และอาชีพที่ตนสนใจ  โดยให้
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้าศึกษาดูงาน 
และลงมือปฏิบัติจริงที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในสาขาวิศกรรมต่าง ๆ , 
การทดลองท า Fab Lab เรื่อง ชีวเคมีและเคมีอาหารเบื้องต้น  และ
จัดท ากิจกรรม การส ารวจความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้แก่  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส ารวจความสนใจในอาชีพ   
 (  แบบส ารวจศึกษาต่อ ป.6 ม3 ม.6 ) 

 ส ารวจการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ระดัประถมศึกษา 
 การส ารวจความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนและ

ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1–ม.3  
 กิจกรรม Open House ได้ด าเนินการส ารวจผู้เรียนใน

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

100 
(ยอดเยี่ยม) 
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      ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ ( แบบส ารวจศึกษา
ต่อ ป.6 ม3 ม.6 ) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  โดยผ่านกิจกรรม 
ดังนี้ 

 กิจกรรม  Happy Saturday    
 กิจกรรม Open House ได้ด าเนินการส ารวจผู้เรียนใน

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

สรุป ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ   คิดเป็นร้อยละ 100 

1.2 คุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและ
ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ต า ม ที่
สถานศึกษาก าหนด 
       ผู้เรียนมีพฤติกรรม
เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิต
ส านักตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดย ไม่ ขั ดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา   
     1.1.1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด  9  ประการ และมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
          ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม เป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว้ 8 
+ 1 ประการ ซึ่ง มีผลการประเมิน ดังนี้  

ที ่ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

จ านวน 
นักเรียน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 3,234 100 0 0 0 
2 ซื่อสัตยส์ุจรติ 3,234 100 0 0 0 
3 มีวินัย 3,234 99.49 0.51 0 0 
4 ใฝ่เรียนรู ้ 3,234 98.60 1.40 0 0 
5 อยู่อย่างพอเพียง 3,234 100 0 0 0 
6 มุ่งมั่นในการท างาน 3,234 98.17 1.83 0 0 
7 รักความเป็นไทย 3,234 100 0 0 0 
8 มีจิตสาธารณะ 3,234 100 0 0 0 
9 มีภาวะผู้น า 3,234 99.75 0.25 0 0 
 ค่าเฉลี่ย 100 99.56 0.44 0 0 
 ค่าเฉลี่ยดีเยี่ยมและดีรวม 99.57 

99.56 
 (ยอดเยี่ยม) 
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             นอกจากนี้ผู้เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีความกตัญญูกตเวที
ต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่สืบทอด
กันมา   พร้อมทั้งแสดงออกถึงความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น บ าเพ็ญประโยชนต่อสังคม โดยผ่านการท ากิจกรรมจิต
อาสา มีการบันทึก ประเมินตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช2551  กิจกรรมปันน้ าใจแด่ผู้ด้อยโอกาส   โครงการ
ส่งเสริม พัฒนาระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น า  และ โครงการ 7 Habits   

ดังนั้น นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ดีตาม
สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ  99.56   

     1.1.2. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกา ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
      เนื่องจากในปีการศึกษา 2564  มีการระบาดของเชื้อโควิด – 19 
ท าให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบ Online  และ Onsites ซ่ึงผู้เรียน
ทุกคนจะต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนในแต่ละรายวิชาตามระดับชั้นซึ่ง
มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนในการเข้า Class เรียนของ
ผู้เรียน    ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะต้องยึดและปฏิบัติตาม  ซึ่งจะเห็นได้จาก
สถิติของการเข้า Class เรียนของผู้เรียน 

สถิติการเข้าเรียนของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา  2564 

ชั้น จ านวน
นักเรียน 

เข้าเรยีน 
Onlaine 

เข้าเรยีน 
Onsites 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ป.1 309 128 181 100 
ป.2 296 177 119 100 

ป.3 303 179 124 100 

ป.4 276 165 111 100 

ป.5 283 162 121 100 

ป.6 288 171 117 100 

ม.1 280 73 207 100 

ม.2 253 80 173 100 

ม.3 252 71 181 100 

ม.4 235 106 129 100 

ม.5 254 141 113 100 

ม.6 205 181 24 100 
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รวมเฉลี่ย 3,234 1,634 1,600 100 

      จากสถิติพบว่า  ผู้เรียนที่เลือกเรียนแบบ Online  เข้าเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 100   และผู้เรียนที่มาเรียน Onsites  เข้าเรียนคิดเป็นร้อยละ 
100  
 
   สรุป ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา คิดเป็นร้อยละ  99.78  
 

 1.2. ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
           ผู้เรียนของโรงเรียนเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม และค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยผู้เรียนทุกคนต้องท าจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมภายในโรงเรียน คนละ 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษาและ
ภายนอก คนละ 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะได้รับการ
ประเมินการท ากิจกรรมจากคุณครูประจ าชั้นทุกภาคเรียน  
 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ป.1 309 100 0 0 0 
ป.2 296 100 0 0 0 
ป.3 303 100 0 0 0 
ป.4 276 100 0 0 0 
ป.5 283 100 0 0 0 
ป.6 288 100 0 0 0 
ม.1 280 100 0 0 0 
ม.2 253 100 0 0 0 
ม.3 252 100 0 0 0 
ม.4 235 100 0 0 0 
ม.5 254 100 0 0 0 
ม.6 205 100 0 0 0 
 3,234 100 0 0 0 
ค่าเฉลี่ยดีเยีย่ม 100 

 

  100 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

      ผู้เรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มมีีค่านิยมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ซึ่งผู้เรียนทุกคนต้องท าจิตอาสาช่วยเหลือสังคมตามที่โรงเรยีน
ก าหนด มีผลการประเมินระดับคณุภาพดเียี่ยม คิดเป็นร้อยละ  100 ของนักเรียน
ทั้งหมด   และมีค่าเฉลี่ยรวม 100  
 
    สรุป  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ  100   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
     ผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย ส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 
 
 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 

        เนื่องจากในปีการศึกษา 2564  มีการระบาดของเชื้อโควิด – 19 
ท าให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบ Online  และ Onsites  ครูผู้สอน
จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ไปท ากิจกรรมกับครอบครัว เช่น แห่เทียนพรรษา เวียนเทียน ลอย
กระทง  ท าบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันส าคัญตามที่ตนนับถือ และ
ถ่ายรูปการท ากิจกรรมเพ่ือจัดท าใบงานส่งครูผู้สอน และนอกจากนี้ยัง
สอนให้ผู้เรียนยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย  และประเมินผู้เรียนในด้านความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทยเป็นรายบุคคล  คิดเป็นร้อยละ  99.71 

 99.71 
(ยอดเยี่ยม) 

 2.2.ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
          จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้ผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเลือกเรียนแบบ 
Online และ Onsite  ดังนัน้ครูผู้สอนจึงจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนเรียนอยู่ที่
บ้านและมาเรียนที่โรงเรียนสามารถท าร่วมกันได้ กิจกรรมที่ท าเน้นการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย มีการแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  เช่น  กิจกรรม
แห่เทียนพรรษา  กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมเวียนเทียน เป็นต้น ซ่ึง
กิจกรรมเหล่านี้ได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน  นอกจากนี้ยังน าภูมิปัญญา
ชาวบ้านเข้ามาช่วยสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การสานเสื่อ
กระจูด  การถนอมอาหาร เป็นต้น รวมทั้งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักอนุรักษ์

99.53 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

วัฒนธรรมไทยและมีการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทยของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินคิดเป็นร้อย
ละ  99.53 
 

สรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ล าดับ
ที ่

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน
ของผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในทอ้งถิน่ 
เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 

ผลการประเมินของ
ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ

ปัญญาไทย 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 309 100.00 100.00 

2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 296 100.00 100.00 

3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 303 100.00 100.00 

4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 276 100.00 100.00 

5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 283 100.00 98.22 

6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 288 100.00 100.00 

7. มัธยมศึกษาปีท่ี 1 280 99.60 99.60 

8. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 253 96.91 96.52 

9. มัธยมศึกษาปีท่ี 3 252 100.00 100.00 

10. มัธยมศึกษาปีท่ี 4 235 100.00 100.00 

11. มัธยมศึกษาปีท่ี 5 254 100.00 100.00 

12. มัธยมศึกษาปีท่ี 6 205 100.00 100.00 

 รวม 3,234 99.71 99.53 
 ค่าเฉลี่ยรวม   99.62 

 

       สรุป  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ   99.62 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
      ผู้เรียนยอมรับและ
อ ยู่ ร่ ว ม กั น บ น ค ว า ม
แตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี
 
 

3.1.ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
        3.1.1.ผูเ้รยีนยอมรบัและอยูร่ว่มกนับนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในดา้นเพศ วยั  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 
          ผู้เรียนของโรงเรียนได้รับการปลูกฝังให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี  เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีท้ังนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงเรียนร่วมกันและเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล–ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ดังนั้นโรงเรียนจึงมีนโยบายให้พี่ดูแลน้อง และน้อง
เคารพพ่ี ผู้เรียนเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างสุภาพ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหาอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  และท างานร่วมกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น เช่นกิจกรรม Walk Rally   กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 

จากการสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมในห้องเรียนทั้งใน
ระบบการเรียน Online และเรียนในห้องเรียนของนักเรียนทั้งเพศชาย
และหญิง นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เกิดทักษะทางด้านภาษา มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียม มีจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพ่ือสังคมผู้เรียนสามารถปรับตัวในการเรียนรู้ เข้ากับภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของตนเองและประเทศเจ้าของภาษา  ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับในการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน มีการ
ยอมรับความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม เปิดใจเรียนรู้และอยู่ได้
อย่างมีความสุข  มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างได้รับประสบการณ์ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและครูต่างชาติที่
เป็นเจ้าของภาษาท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นยอมรับในความแตกต่างทางภาษา
และวัฒนธรรม ท าให้เกิดทักษะชีวิตมีเป้าหมายในการศึกษาต่อ  
            นอกจากนีผู้้เรียนให้ความร่วมมือและสนที่จะเรียนรู้ และลง
มือปฎิบัติในการท ากิจกรรมต่างๆ  สามารถปรับตัว  กล้าคิด กล้า
แสดงออก กล้าที่จะใช้ภาษา กล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแม้จะมีความ
แตกต่างได้อย่างมีความสุข ผลการประเมนิผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ดา้น

99.44 
 (ยอดเยี่ยม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ยอมรบัและอยูร่ว่มกนับนความแตกต่างระหว่าง เพศ วยั เชือ้ชาต ิ
ศาสนา ภาษา  วฒันธรรม ประเพณ ีคดิเป็นรอ้ยละ 99.44 

ผลการประเมินของผู้เรียนด้านการยอมรับและอยูร่่วมกันบนความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลในดา้นเพศ วัย เชื้อชาต ิศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณ ี

  ระดบัประถมศึกษาปีที ่1 – มธัยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
ด้ำนกำรยอมรับและอยู่ร่วมกนับนควำม

แตกต่ำงระหว่างบคุคลในด้านเพศ วยั เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรมประเพณี 

ป.1 309 99.09 
ป.2 296 100.00 
ป.3 303 100.00 
ป.4 276 100.00 
ป.5 283 96.81 
ป.6 288 100.00 
ม.1 280 100.00 
ม.2 253 97.32 
ม.3 252 100.00 
ม.4 235 100.00 
ม.5 254 100.00 
ม.6 205 100.00 
รวม 3,234 99.44 

 
           สรุป ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ    99.44 

4)  สุ ข ภ า พ ว ะ ท า ง
ร่างกายและจิตสังคม 
          ผู้ เ รี ย น มี ก า ร
รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ก า ย
สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สั งคมและแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่ ว ง วั ย ส า ม า ร ถ อ ยู่
ร่ ว มกับคน อ่ืนอย่ า งมี

4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
          
         เนื่องจากในปกีารศึกษา 2564  มีการระบาดของเชื้อโควิด – 19 
ท าให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบ OnlineและOnsites ดังนั้น
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบOnline และสอน
ในห้องเรียน  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายโดย

99.92 
 (ยอดเยีย่ม)  
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ความสุขเข้าใจผู้อ่ืน ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ผู้เรียนที่เรียน Online ส่งคลิปการออกก าลังกาย   คลิปการแข่งขัน
กีฬาสีประจ าปี 2564 ส่วนผู้เรียนที่เรียนในห้องเรียนผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ในช่วงพักกลางวัน    ซึ่งการที่
ผู้เรียนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ ผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพลศึกษา 
และสอนให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ ท าให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน และมีการสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาได้รับรางวัลในต่างๆ   เช่น  การแข่งขัน
คาราเต้-โดรายการ " 9th SEAKF championships 2022" ณ ประเทศ
กัมพูชา  ซึ่งนางสาวชนัญชิดา  ถามล ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ 
      1. ต่อสู้บุคคลหญิงรุ่น -61 กก. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
         (เหรียญทองแดง) 🥉 
     2. ต่อสู้ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) 🥉 
          นอกจากนีท้างโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรดนตรี
สถานศึกษา AHMP (Assumption College Rayong Higher Music 
Program) ยกระดับเนื้อด้านดนตรีเทียบเคียงหลักสูตรดนตรี Trinity 
College London ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  
ทั้งนี้โปรแกรมแผนการเรียนสุนทรียศาสตร์ดนตรี มัธยมศึกษาได้พัฒนา
หลักสูตรโดยเทียบเคียงจากศูนย์สอบดนตรีแห่งประเทศไทย(TIME) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีนักเรียนได้เข้าทดสอบ
เกรดดนตรีภาคปฏิบัติเปียโนจาก Trinity และ ได้รับระดับคะแนนเกียรติ
นิยมอันดับ 1 จ านวน 2 คน และระดับคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2 
จ านวน  1 คนทั้งนี้ในแผนการเรียนสุนทรียศาสตร์ดนตรีมัธยมปลาย ได้
เข้าทดสอบเกรด12 จากศูนย์สอบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในรับระดับคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1 จ านวน 1คน 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

กำรประเมนิด้ำนกำร
ดูแลรักษำสุขภำพและ
กำรออกก ำลงักำย 

กำรประเมนิด้ำน
ศักยภำพด้ำนดนตรี 

ศิลปะ 

ป.1 309 99.68 100.00 
ป.2 296 100.00 100.00 
ป.3 303 100.00 100.00 
ป.4 276 100.00 100.00 
ป.5 283 100.00 100.00 
ป.6 288 100.00 100.00 
ม.1 280 100.00 100.00 
ม.2 253 100.00 100.00 
ม.3 252 100.00 100.00 
ม.4 235 99.58 99.58 
ม.5 254 99.60 99.60 
ม.6 205 100.00 100.00 
รวม 3,234 99.91 99.93 

ค่าเฉลี่ยรวม 99.92 
สรุป ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  คิดเป็นร้อยละ  99.92 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนอย่างมี

ความสขุ เข้าใจผูอ่ื้น ไม่มีความขดัแย้งกบัผูอ่ื้น  
 ผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับ 

คนอ่ืนอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี  ซึ่งจัดแข่งขันทั้งผู้เรียนที่เรียนระบบ 
Online และผู้เรียนที่เรียนในห้องเรียน   ท าให้ผู้เรียนจะต้องมีความ
สามัคคีและร่วมมือร่วมใจกันในการแข่งขันเพ่ือให้สีของตนเองประสบ
ความส าเร็จ แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่ขัดแย้งกัน  นอกจากนี้
ผู้เรียนทุกคนต้องท ากิจกรรมจิตอาสาทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านและบันทึก
การท ากิจกรรมลงเล่มจิตอาสา   
 
 
 

100 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

สามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนอย่างมี
ความสขุ เข้าใจผูอ่ื้น ไม่มีความขดัแย้ง

กบัผูอ่ื้น 

ป.1 309 100.00 
ป.2 296 100.00 
ป.3 303 100.00 
ป.4 276 100.00 
ป.5 283 100.00 
ป.6 288 100.00 
ม.1 280 100.00 
ม.2 253 100.00 
ม.3 252 100.00 
ม.4 235 100.00 
ม.5 254 100.00 
ม.6 205 100.00 
รวม 3,234 100.00 

 
      ดังนั้นผูเ้รยีนสามารถอยูร่ว่มกบัคนอื่นอย่างมคีวามสุข เขา้ใจ
ผูอ้ื่น ไมม่คีวามขดัแยง้กบัผูอ้ื่น คิดเป็นร้อยละ 100 
 สรุป  จากการประเมินผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็น
รายบุคคลพบว่าเป็นผู้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือสังคม  โดยผ่านกิจกรรมจิต
อาสา  คิดเป็นร้อยละ 99.96 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเดน็พจิำรณำ 
กำรปฏบิัตงิำน *** 

ผลส ำเร็จ(ข้อ) 
ผลกำรประเมนิ 

คุณภำพทีไ่ด้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  
5  ข้อ ยอดเยีย่ม 

 1.1.ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด 

 

   

 1.2. ก าหนดวิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด 

 

   

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
   

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
   

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 

 
   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5  ข้อ ยอดเยีย่ม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

    

  2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 
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ประเดน็พจิำรณำ 
กำรปฏบิัตงิำน *** 

ผลส ำเร็จ(ข้อ) 
ผลกำรประเมนิ 

คุณภำพทีไ่ด้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  5  ข้อ ยอดเยีย่ม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

    

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 ข้อ ยอดเยีย่ม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     

 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
   

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 5  ข้อ ยอดเยีย่ม 

 5.1.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 
   

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 
   

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
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ประเดน็พจิำรณำ 
กำรปฏบิัตงิำน *** 

ผลส ำเร็จ(ข้อ) 
ผลกำรประเมนิ 

คุณภำพทีไ่ด้ ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 
   

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 
   

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน          การ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
 5  ข้อ ดเีลศิ 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ    ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา     

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

 
   

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
   

7 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้     

 7.1-7.5     

   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมผลส าเร็จทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ยอดเยีย่ม 

 

 

  หมำยเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสีขำว 
***  ผลส าเร็จ =   จ านวนขอ้ท่ีปฏิบติัในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 

4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี

ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พั น ธ กิ จ ที่ ส ถ า น ศึ ก ษ า
ก าหนดชัดเจน 
       สถานศึกษาก าหนด
เป้ าหมายวิสัยทัศน์  และ
พัน ธกิ จ ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ
ข อ ง ชุ ม ช น  ท้ อ ง ถิ่ น 
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และของต้นสังกัด 
ร ว ม ทั้ ง ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม  
 

 1.1.ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
      ทางโรงรียนได้ท าการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็น ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือตอบสนอง
การศึกษาในยุค 4.0   ใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   SWOT 
Analysis และศึกษาความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและชุมชน  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  เพ่ือเก็บข้อมูลตาม
สภาพจริง  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดประชุมครูเพ่ือก าหนด
เป้าหมายในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 - 2564 
และเปา้หมาย ท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิทของ
สถานศกึษา ความตอ้งการชมุชน นโยบายรฐับาล แผนการศกึษา
แหง่ชาต ิเป็นไปไดใ้นการปฏิบตั ิทนัตอ่การเปล่ียนแปลง 
      สรุป โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 

 
ยอดเยี่ยม 

  1.2. ก าหนดวิสัยทัศน์  และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ

เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด 

               ทางโรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการจัดท า SWOT Analysis 
และ  SOAR Analysis      มาก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย
หมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ
และนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย และ ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบาย

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และน าแผนไปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

        สรุป โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  1.3 ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

              โ รง เรี ยนมีการก าหนดทิศทางการจัดการศึ กษาที่
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตาม
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นผู้น าทางการศึกษาตามจิตตา
รมณ์มงฟอร์ต มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน (ปีการศึกษา 2562 – 2564) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ปัจจุบันที่สอดคล้องกัน  มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  
และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ทบทวนแผนปฏิบัติการทุกปีการศึกษาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

           สรุป โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 1.4 น าเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจผ่านความเหน็ชอบ  

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

              ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการบริหารโรงเรียน ผู้แทน ชุมชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาและระดมความ 
คิดเห็นให้ความเห็นชอบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนทบทวนผลการ ด าเนินงานที่ผ่านมา เช่น สรุปการด าเนินงาน

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ตามแผนปฏิบัติการฯ และ   รายงานประเมินตนเอง (SAR)  ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
สามารถด าเนินการประสบความส าเร็จ น าไปปฏิบัติได้จริง น าเสนอ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดในปีต่อไป   

          สรปุ โรงเรยีนมกีารน าเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิผ่าน
ความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีผลการ
ประเมนิอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 

 

  1.5 น าเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

       นอกจากนี้ทางโรงเรียนด าเนินการน าค่าเป้าหมายตาม ตัวชี้วัด
ของมาตรฐานที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
น าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่าน วารสาร และWeb Sites ของ
โรงเรียน เพ่ือแจ้งให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลของโรงเรียน 

      สรุป โรง เ รียนมีเ ป้ าหมาย   วิสัยทัศ น์และพันธกิจที่

สถานศกึษาก าหนดชดัเจนมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
      สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ทั้งในส่วนการการวางแผน
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด
สถานศึกษาการน าแผนไป
ปฏิบัติ เ พ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตาม

2.1.  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

       โรงเรยีนมกีารปรบัปรุงแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา
อยา่งเป็นระบบ เมือ่โรงเรยีนใชแ้ผนพฒันาคุณภาพไปแลว้ระยะ
หนึ่ง จะมกีารปรบัปรงุพฒันาแผนระยะทีเ่หลอืเพื่อใหท้นัต่อการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม  และจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของ
สถานศึกษาครอบคลุม 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายส านักผู้อ านวยการ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม   ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป และฝ่ายปฐมวัย ที่เอ้ือต่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้งบประมาณ

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง มี ก า ร บ ริ ห า ร
อัตราก าลังทรัพยากรทาง
การศึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบ
การนิ เทศภายในการน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ทุ ก ฝ่ า ย มี ส่ ว น ร่ ว ม ก า ร
ว า ง แผน  ป รั บป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 
 

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุก ๆ 
ด้าน มีการสรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
อยา่งชดัเจนเหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสถานศกึษาโดย
ความรว่มมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีการน าขอ้มลูมาใชใ้นการ
ปรบัปรุง พฒันางานอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นแบบอยา่งได ้  
          สรุป โรงเรียนสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี/แผนการใช้งบประมาณประจ าปี  มีผลการด าเนินงานอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม 

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
            โรงเรียนมีการน าแผนไปปฏิบัติ ก าหนดให้มีการนิเทศ 
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี
การประกันคุณภาพภายใน  โดยใช้ระบบการบริหารงานด้วยวงจรเดม
มิ่ง (Deming Cycle) เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
การก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      มาตรฐาน
มูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ  ปีการศึกษา (2562-2564) จัดท าแผน/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆเป็นปัจจุบัน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
เพ่ือให้การด าเนินการ ประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
การปฎิบัติให้เป็นไปตามแผน (Do) : มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีด าเนินตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 
ด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป การตรวจ สอบผลการปฎิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผน (Check) : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

การศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาค เรียน และประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา สรุปจัดท ารายงาน ประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะท้อน คุณภาพผู้เรียน
และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกฝ่าย การน า ผลปรับปรุงพัฒนา (Act) : 
น าผลการประเมินคุณภาพภายในการประเมินภายนอกและของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
       นอกจากนี้ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผนด าเนินการนิเทศ  
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง และมีการสรุปรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทราบผลการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและสรุปแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อน าข้อมูล
ไปจัดท าแผนในปีต่อไป 
       สรุป โรงเรียนมีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีผลการด าเนินงาน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
              โรงเรียนมีการวางแผนในการจัดอัตราก าลังบุคลากร 
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการด้านอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและนอกจากนี้ยังจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน ครูดูแลผู้เรียนแบบใกล้ชิด 
แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  พ่ีช่วยน้อง มีงานแนะแนวคอยให้บริการให้
ค าปรึกษากับนักเรียน  และงานพยาบาลคอยดูแลด้านสุขภาพของครู
และนักเรียนอย่างใกล้ชิด   นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีระบบการนิเทศ
ภายในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในภาคเรียนที่ 1-2 ครูผู้สอนจะ
ได้รับการนิเทศการสอนแบบ Online โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและ

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง    ซึ่งครูผู้สอนทุกคนต้องได้รับ
การนิเทศการสอน มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100% และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง สม่ าเสมออย่างเป็นรูปธรรม 
          สรุป   โรงเรียนมีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายในมีผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
2.4. สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

         โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศโดยให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ บริหารและการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง และน าหลักธรรมาภิบาล ส าหรับโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยสู่การปฏิบัติและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

           สรุป โรงเรียนมีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 2.5  สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 

      ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่าและ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน และนอกจากนี้ยังมีการระดมทุนทรัพยากรด้านต่าง ๆจาก
ความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครอง และครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯและ
ชุมชนโดยการจัดกิจกรรม     ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอนระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกับสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา และบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตาม สภาพความ
ต้องการและจ าเป็น     โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างมีคุณภาพ   โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กิจกรรมประชุมครู  กิจกรรมประชุม

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ครูกลุ่มสาระ และกิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ภายในกลุ่มสาระ ฯ  

        สรุป ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  มีผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 
    สรปุภาพรวม  โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคณุภาพของ
สถานศึกษา  อยู่ในระดบัยอดเย่ียม 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบ
ด้ า น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 
       สถานศึกษาบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้ เ รี ยนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริ งและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มที่ เ รี ยน
แบบควบรวมหรือกลุ่ มที่
เรียนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
           โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนและผู้ปกครองที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและสากล ซึ่ง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ซึ่ ง มี ค ว ามต้ อ ง การบุ ค ล ากรที่ มี ค ว าม รู้ ค ว ามสามา รถ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจึงได้เปิดสอน
โปรแกรม Smart ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษในด้ าน
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  และDigital Science 
โดยมีรายละเอียดโปรแกรมดังนี้ 
          Smart English  ส าหรับนักเรียน อ.1-ม.6 ที่มีการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมด้วยหลักสูตร Cambridge ในรายวิชาหลัก พร้อม
ทั้งมีการสอบเทียบมาตรฐาน Cambridge ทุกรายวิชา  
          แผนการเรียน Smart Science ส าหรับนักเรียนระดับ ป.1-ม.
3 เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้มข้น วิทยาศาสตร์ขั้น
สูง และเทคโนโลยีเข้มข้น 
           แผนการเรียนทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เน้น
วิชาเพ่ิมด้วยการสอนภาษาอังกฤษในวิชา Mathematics in English 
/  Science in English /  Social Studies in English  ส น ท น า
ภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาอังกฤษ  นักเรียนทุกแผนการเรียนและทุก
ระดับชั้นจะได้เรียนภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์  และทางโรงเรียนได้เปิด
แผนการเรียนสหศิลป์ภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายได้ เลื อกเรี ยน ทั้ งนี้ เ พ่ือ เน้น ให้ นั ก เรี ยน ได้ เ รี ยนรู้ ด้ าน

ยอดเยี่ยม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR)  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 
 

ภาษาต่างประเทศตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนและในปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนได้ เ พ่ิมงาน Digital Science ในโครงสร้ างการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือรับผิดชอบและดูแลงาน Digital Science ที่
เน้นด้านเทคโนโลยี และการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อโลก
ยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
    สรุปโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 3.2  บริหารจดัการเก่ียวกบังานวิชาการ ในด้านการพฒันา
หลกัสตูรตามความต้องการของผูเ้รียน ท่ีสอดคล้องกบับริบท

ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน 

        ทางโรงเรียนด าเนินการจดักจิกรรมปฐมนิเทศผูป้กครอง และ
นักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียนผ่านระบบ Online   และ
โรงเรยีนมกีารประเมนิการใชห้ลกัสูตรทุกปี เพื่อน าผลการปรบัให้
สอดคล้องกับความต้องการของครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และ
นักเรยีน  ซึ่งผลการประเมนิหลกัสูตรโรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง 
ตามหลกัสตูรแกนกลาง 2551 ปีการศกึษา 2564  ภาพรวมของคร ู 
ผูป้กครอง  ชุมชน และนกัเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 80.03     นอกจากนี้
มีการส ารวจความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก และความต้องการของผู้ปกครอง ที่จะพัฒนาต่อยอดไปใน
ระดับอุดมศึกษาตามสาขาอาชีพที่ผู้ปกครองต้องการจะให้ศึกษาต่อ 
   
      สรุป  โรงเรียนมีการบริหารจดัการเก่ียวกบังานวิชาการ 
ในด้านการพฒันาหลกัสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ท่ี
สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน  มี
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัยอดเย่ียม 
 

ดีเลิศ 

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

    โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย มีการจัดตั้ง
ชมรมตามความสนใจของนักเรียน ดังต่อไปนี้  ระดับชั้นประถมศึกษา 
แบ่งเป็น 45   ชมรม    และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีชมรมท้ังสิ้น  
21   ชมรม              

          การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกของผู้เรียนในปีการศึกษา 
2564  ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น Wall  Rally  ภายใน
โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ดังนั้นการ
จัดกิจกรรมจึงเป็นฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ซึ่งผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในขีวิตจริง 

        การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในภาค
เรียนที่ 1 จัดการเรียนการสอนแบบ Online ทั้งหมดและภาคเรียนที่ 
2 ได้เริ่มน าเอาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด( Hybrid )  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการ
เรียน (Interactive Learning) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม
การเรียนการสอนมาสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Active Learning) เป็นการผสมผสานระหว่างการสอนในชั้นเรียนกับ
การสอนแบบ eLearning โดยน าส่วนที่ดีที่สุดของการสอนทั้งสอง
แบบมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยการสลับชั้นมา
เรียนของนักเรียน  หากวันใดนักเรียนไม่ได้มาเรียนในชั้นเรียน (On-
Site) ให้นักเรียนเรียนผ่านรูปแบบออนไลน์ (Online) การจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ที่มีศักยภาพ และโรงเรียนให้การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
ทันสมัย ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของทุกวิชา
ในแต่ละระดับชั้น   ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน  
         การเรียนรู้แบบไฮบริด (Hybrid Learning) ของโรงเรียนเป็น
ลักษณะการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในลักษณะเผชิญหน้า
(Face – to - face) และการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์(Computer- 
Mediated) ในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย  ซึ่งการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนในการศึกษา 2564   ได้จัดผ่าน
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

แบบไฮบริด  โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อม ๆ กันกับผู้เรียนใน
ห้องเรียน 

         สรุป โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  ซึ่งมีผล
การด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 3.4  ก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจดัการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

       หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ดังนี้ 
ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -6)    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 -3)    และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)    โดยมีรายละเอียด
หลักสูตร และโปรแกรมการเรียน ดังต่อไปนี้  
            ระดับประถมศึกษาโรงเรียนจัดหลักสูตรและโปรแกรมการ
เรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
            1) Bilingual Program  แผนการเรียนทั่วไป   จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติม คณิต-
อั ง ก ฤ ษ / วิ ท ย์ - อั ง ก ฤ ษ / สั ง ค ม - อั ง ก ฤ ษ / STEM Education/ 
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge (Starters, Movers, Flyers 
,KET, PET, FCE) และภาษาจีนตามมาตรฐาน YCT และ HSK 
            2) Smart  English จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการกับหลักสูตร Cambridge  จัดการ
เรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทุกรายวิชาและสอนโดยครูชาว
ต่างประเทศ 
            3) Smart Science  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/
สังคม-อังกฤษ/STEM Education เน้นการเรียนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เข้มข้น เน้นกระบวนการคิดติววิทย์และคณิตศาสตร์ 
(เรียนภาคภาษาไทย) รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน Cambridge และภาษาจีนตามมาตรฐาน HSK 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

      1) Bilingual Program แผนการเรียนทั่วไปแบ่งออกเป็น   6 
แผนการเรียน 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 
แผนการสุนทรียศาสตร์ กีฬา 
แผนการสุนทรียศาสตร์ ดนตรี 
 
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนจัดหลักสูตรและ
โปรแกรมการเรียน 3 ลักษณะดังนี้ 
1) Bilingual Program แผนการเรียนทั่วไปแบ่งออกเป็น  9 แผนการ
เรียนย่อยดังต่อไปนี้ 
แผนการเรียนวิทย์ – วิศวกรรม 
แผนการเรียนวิทย์ – วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
แผนการเรียนวิทย์ – วิทยาศาสตร์กีฬา 
แผนการเรียนวิทย์ – ดิจิตัลและเทคโนโลยี 
แผนการเรียนคณิต – บริหารธุรกิจ 
แผนการเรียนสหศิลป์ –ภาษาจีน 
แผนการเรียนสหศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น 
แผนการเรียนสหศิลป์ – ดนตรี 
แผนการเรียนสหศิลป์ – กีฬา 
 
       สรปุ โรงเรยีนมกีารก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุม
การจดัการเรยีนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 

 3.5  สถานศึกษามีการปรบัปรงุ และพฒันาหลกัสูตรให้ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงของสงัคม 

       โรงเรียนมีการน าผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรทุกปี   โดย เน้นให้ผู้เรียนลงมือท า คิดวิเคราะห์และร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหา ผู้เรียนจะต้องมีทักษะและความพร้อมในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่ง ซึ่งทักษะพ้ืนฐานเช่น การอ่าน การเขียน 

ยอดเยี่ยม 
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คุณภาพ 

การคิดค านวณ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  โดยผ่านกิจกรรม
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ   4  Skills  กิจกรรม  Pre  YLE   กิจกรรม 
Pre HSK  และกิจกรรม HSKเมื่อใช้หลักสูตรครบ 1 ปีการศึกษา มีการ
ประเมินการใช้หลักสูตรจากครูผู้สอน   นักเรียน  ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  เพ่ือน าผลไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

    สรุปผลการด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคณุภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มี

ผลการประเมิน อยู่ในระดบัยอดเย่ียม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา
งานและเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.ส่งเสริม สนับสนุน พฒันำครู บุคลำกร ให้มีควำมเช่ียวชำญทำง
วชิำชีพ 
      โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันาคร ู
บุคลากร ใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรสู่
มาตรฐานสากล  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีความรู้
และมีประสบการณ์ที่ทันสมัยดังนี้   
   1. ครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 50 
ชั่วโมง/คน/ปี  
   2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 50 
ชั่วโมง/คน/ปี   
    3. ครูผู้สอนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกกลุ่มสาระวิชาอย่างน้อย 50 % ของคาบที่สอน  
    4.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Online  และ แบบ Hybrid     
    5.  ส่งครูไปศึกษาดูงานกับสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี
และการสร้างนวัตกรรม iMAKE  เรื่องการประสานความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ  การสร้างหลักสูตร  การจัดสร้างห้องปฏิบัติการ
ประดิษฐ์กรรม (Fabrication Laboratory : Fab Lab )   
    นอกจากนี้ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอนทุกคนต้องศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมสาขาวิชาที่สอน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และความรู้

 
ยอดเยี่ยม 
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ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในการสอน
ออนไลน์   
      จากการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  สรุปผลได้ดังนี้   
 
 

สรุปผลการพัฒนาบุคลากร 
ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระ ระดับ จ านวน 
พัฒนา
ตนเอง 

แลกเปลีย่
นเรียนรู ้ ICT 

ภาษาไทย 
ประถม 8 100% 100% 100% 
มัธยม 4 100% 100% 100% 

ภาษาอังกฤษ 
ประถม 7 100% 100% 100% 
มัธยม 6 100% 100% 100% 

สังคมศึกษา 
ประถม 5 100% 100% 100% 
มัธยม 7 100% 100% 100% 

คณิตศาสตร์ 
ประถม 7 100% 100% 100% 
มัธยม 7 100% 100% 100% 

การงานอาชีพฯ 
ประถม 9 100% 100% 100% 
มัธยม 8 100% 100% 100% 

วิทยาศาสตร์ 
ประถม 3 100% 100% 100% 
มัธยม 8 100% 100% 100% 

สุขศึกษาพลศึกษา 
ประถม 8 100% 100% 100% 
มัธยม 8 100% 100% 100% 

ภาษาจีน 
ประถม 3 100% 100% 100% 
มัธยม 5 100% 100% 100% 

ศิลปะ (ทศันศิลป์/
ดนตรี/นาฏศิลป์) 

ประถม 4 100% 100% 100% 
มัธยม 6 100% 100% 100% 

Smart English 
(ครูไทย) ประถม 6 100% 100% 100% 

Smart Science 
(ครูไทย) 

ประถม 6 100% 100% 100% 
มัธยม 2 100% 100% 100% 

Foreign 
Teachers  
(ประถม) 

ประถม 25 100% 100% 100% 

มัธยม 14 100% 100% 100% 
หัวหน้ากลุม่
สาระ/รอง 

ประถม 
มัธยม 13 100% 100% 100% 

ค่าเฉลี่ยรวม   179 100% 

 
       สรุป โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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 4.2  จดัให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

        โรงเรยีนจดัใหม้ปีระชุมการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
บุคลากรภายในโรงเรยีนกบับุคลากรของโรงเรยีนในเครอืมลูนิธิ
คณะเซนตค์าเบรยีลแห่งประเทศไทย ในการวางแผนการพฒันา
บุคลากรของโรงเรยีนในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแห่ง
ประเทศไทย ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   และโรงเรยีนเปิด
โอกาสใหชุ้มชนเขา้มาเรยีนรู ้โดยจดักจิกรรม Happy  Saturday 
ซึง่กจิกรรมน้ีจะเชญิวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามช านาญ และศษิยเ์ก่า 
มาบรรยายใหค้ร ู ผูป้กครอง นกัเรยีน ฟังผ่านระบบ Online     
และเปิดโอกาสใหส้ถาบนัการศกึษาต่าง ๆ ไดเ้ขา้มาศกึษาดงูาน
และแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นดา้นการจดัการเรยีนการสอนในยคุการ
ระบาดของโควดิ - 19 

       สรปุ  โรงเรยีนจดัใหม้ชีุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี  ซึง่
ด าเนินงานอยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 

ยอดเยี่ยม 

 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพฒันา
งานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

          โรงเรยีนไดน้ าชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเขา้มาใชใ้นการ
พฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยท า MOU กบัหน่วยงาน
ดงัต่อไปนี้  

1. ACR-IBS.BFSU Special  Scholarship  Agreement  
Between  International  Business School, Beijing foreign  
studies University, china and  Assumption College Rayong, 
Thailand. 

2. บนัทกึความรว่มมอื เรือ่ง การใหค้วามรว่มมอืทางวชิาการ
ระหว่างโรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง กบั สถาบนั iStudy  Education 
Language School . 

ยอดเยี่ยม 
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3.IMI INTERNATIONAL  MANAGEMENT INSTITUTE 
SWITZERLAND LTD   AND  ASSUMPTION COLLEGE 
RAYONG  THAILAND   MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING 
       และนอกจากนี้โรงเรยีนไดเ้ชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญจาก
ภายนอกมาแบ่งปันความรีูท้างวชิาชพีและท า MOU การฝึก
ประสบการณ์ดา้นอาชพีกบัวทิยาลยั ในจงัหวดัระยอง เพื่อส่งเสรมิ
ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกประสบการณ์จรงิผ่านกจิกรรม
เสรมิสรา้งประสบการณ์ทางวชิาการและอาชพี (ระดบัมธัยม)   แต่
ในปีการศกึษา 2564  มกีารระบาดของไวรสัโควดิ – 19 ท าให้
ผูเ้รยีนไมส่ามารถไปฝึกประสบการณ์จรงิกบัสถานประกอบการได ้ 
จงึเปลีย่นรปูแบบการจดัประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รยีนเป็นการศกึษาดู
งานและลงมอืปฏบิตักิารท า LAB  กบัคณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัเพื่อเป็นแนวทางการในการเลอืกอาชพีและ
ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ใหก้บัผูเ้รยีน 

       สรปุ ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเขา้มาใชใ้นการพฒันางาน
และการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่มผีลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัยอด
เยีย่ม 

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบติังานของคร ูบคุลากร 

ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

          โรงเรยีนมกีารปรบัปรงุทบทวนหลกัสตูรและมกีาร
ตรวจสอบแผนการสอน/บนัทกึหลงัแผน ในการจดัการเรยีนการ
สอนของครผููส้อน  ประเมนิการปฏบิตังิานของคร ูบุคลากร ทีม่ผีล
ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยครูผู้สอนทุกท่านได้รับการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนภายในแบบ Onlineในภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ผู้เรียน
ต้องเรียน Online     และน าผลการนิเทศมาประเมินและปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนครูของต่อไป  

ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการนิเทศการสอนครู  ครั้งที่ 1 – 2   
ปีการศึกษา 2564 

 
        จากผลการนิเทศครผููส้อนในระดบัประถมศกึษาและระดบั
มธัยมศกึษา ในปีการศกึษา 2564 มผีลการประเมนิในระดบัดี
เยีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ  18.67   และผลการประเมนิในระดบัดมีาก 
คดิเป็นรอ้ยละ  76.51     และระดบัดคีดิเป็นรอ้ยละ 4.82    เมือ่
พจิารณาภาพรวมคดิเป็นรอ้ย 100.00 และนอกจากนี้บุคลากรทุก
ท่านตอ้งไดร้บัการประเมนิการปฏบิตังิานตามภาระหน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบภาคเรยีนละ 1 ครัง้ เพื่อน าผลการประเมนิไปพจิารณา
ในการปรบัขัน้เงนิเดอืนต่อไป 

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวตักรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          โรงเรยีนไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูค้รเูกีย่วกบัการสรา้งสรรค์
นวตักรรมเพื่อใชใ้นการสรา้งนวตักรรมตามบทเรยีนและน าไป
จดัการเรยีนการสอนผ่านระบบ Online และ ระบบ Hybrid มกีาร
ประกวดรปูแบบการสอนใน Online ในระดบัต่าง ๆ ส่งผลให้
ครผููส้อนไดร้บัรางวลัต่าง ๆ หลายรางวลั 
              นอกจากนี้โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  และ Google  Classroom ใน
ระหว่างปิดเรียนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งครูผู้สอนจะสร้างบทเรียนออนไลน์ และให้นักเรียนเข้า
ชั้นเรียนผ่าน Google  Classroom   ทั้งนี้โรงเรียนมีความใส่ใจในการ
จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

ยอดเยี่ยม 
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สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีระบบ WIFI ที่สามารถเชื่อมต่อได้ รวดเร็ว
เพ่ือการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการพัฒนาและ
การศึกษา    
  สรุป โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

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

5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

         โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย  
โดยในแต่และห้องเรียนจะมีบรรยากาศที่สะอาดและเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน  มีระบบ WiFi  ทุกห้องเรียน  มีการจัดบอร์ดความรู้ใน
ห้องเรียนตามเทศกาลต่าง ๆ และนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนที่เรียนOnsite ได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในห้องเรียน
ได้แก่ กิจกรรมท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ทั้งใน
ห้องเรียนและห้องประกอบการเรียน  และมีการตรวจ ATK ผู้เรียน
และคุณครูทุกคนที่มาเรียน Onsite สัปดาห์แรกและสุ่มตรวจทุกห้อง
ในสัปดาห์ต่อไป ผู้เรียนทุกต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด       

    สรุป โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

 5.2  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 

       โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายนอกหอ้งเรยีน ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และค านึงถงึความ
ปลอดภยั มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ร่มรื่น  
สะอาด ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ และนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตร ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาและ

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาท าให้มี
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ และสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ อาคารเรียนมีความม่ันคงผ่านการตรวจสอบจากวิศวกร
ช านาญการทุกปี    มีแผนงานอาคารสถานที่ ในการก ากับติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มีแผนการซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อให้
พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  มีแผนงานพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาในการใช้สาธารณูปโภคทุกเดือน  และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  เช่น      ฐานผจญภัยลูกเสือ   สวนพืช ผัก
สวนครัว ฯลฯ   เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และท่ีส าคัญโรงเรียนจัดแบ่งพ้ืนที่ให้
เป็นพ้ืนที่  Safe Zone  ส าหรับผู้เรียน ห้ามมิให้ผู้ปกครองหรือ
บุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณ Safe Zone ที่โรงเรียนก าหนด เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

        สรปุ โรงเรยีนมกีารจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายนอก
หอ้งเรยีน ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และค านึงถงึความปลอดภยั   มผีล
การด าเนินงานอยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

 5.3  จดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น

รายบคุคล และเป็นกลุ่ม 

             โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  โดยครูผู้สอน
จัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ Online ในภาคเรียนที่ 1 และ ระบบ  
Hybrid  ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งจะแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น  2  กลุ่ม คือ 
กลุ่ม A  และ กลุ่ม B ผู้เรียนจะสลับกันมาเรียน  ซึ่งครูผู้สอนจะสอนไป
พร้อมกันทั้ง 2  กลุ่ม  

 

 

 

ยอดเยี่ยม 
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ชั้น จ านวน
นักเรียน 

เรียน Onlaine 
เรียน 

Hybrid 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ป.1 309 128 181 100 

ป.2 296 177 119 100 

ป.3 303 179 124 100 

ป.4 276 165 111 100 

ป.5 283 162 121 100 

ป.6 288 171 117 100 

ม.1 280 73 207 100 

ม.2 253 80 173 100 

ม.3 252 71 181 100 

ม.4 235 106 129 100 

ม.5 254 141 113 100 

ม.6 205 181 24 100 
รวม
เฉลี่ย 

3,234 1,634 1,600 100 

         สรปุ โรงเรยีนมกีารจดัสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม  ซึง่มผีลการด าเนินงาน
อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 

 5.4  จดัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้และมี
ความปลอดภยั 
       โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย      มีการส่งเสริมให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยในภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอน
แบบ Online ทุกห้องเรียน ซึ่งคุณครูผู้สอนจะสอนผ่านระบบ Google 
Classroom มีห้อง Host ที่เป็น Admin ท าหน้าที่เตรวจเช็คและ
ติดตามผู้เรียนเข้าห้องเรียน และจะแขวนคลิปเนื้อหา ใบงานที่สอนไว้
ที่ Google Classroom ผู้เรียนจะดาวน์โหลดใบงาน/ใบความรู้ไปท า 
และกดส่งผ่านห้อง Classroom ในภาคเรียนที่ 2 ครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนแบบ  Hybrid แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
เรียน Online  เรียนอยู่ที่บ้าน และกลุ่มท่ีมาเรียน Onsite สลับวัน

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

เรียน เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุ่ม B  ซึ่งครูผู้สอนจะสอนไป
พร้อม ๆ กันทั้ง 2  กลุ่ม   
        ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เรียนและครูบุคลากรในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ทางงานพยาบาลได้จัดกิจกรรม
รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน   โดยมีการก าหนดมาตรการการควบคุม
และการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  เพ่ือสร้างความตระหนักกับ
ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด  และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน 
        ด้านการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน ทางฝ่ายปกครอง
ได้จัดแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นพื้นที่  Safe Zone  ส าหรับผู้เรียน ห้ามมิให้
ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณ Safe Zone ที่โรงเรียน
ก าหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนและได้ก าหนดระเบียบในการ
เปิด-ปิด ประตูโรงเรียนโดยช่วงเช้าประดูจะปิดเวลา 09.00   น.   
และเปิดช่วงเย็นเวลา  15.20  น.  ส าหรับผู้ปกครองที่มาติดต่อ
โรงเรียนในช่วงระหว่างวันจะต้องแลกบัตรที่ป้อมยามเพ่ือเข้ามาติดต่อ
กับทางโรงเรียน และออกเมื่อเสร็จธุระกับทางโรงเรียน 

       สรปุ  โรงเรยีนมกีารจดัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ทีเ่อือ้ต่อ
การจดัการเรยีนรู ้และมคีวามปลอดภยั มผีลการด าเนินงานอยูใ่น
ระดบั ยอดเยีย่ม 
 

 5.5. จดัให้ผูเ้รียนได้ใช้ประโยชน์จากการจดัสภาพแวดล้อม
ตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

         ทางโรงเรียนได้ด าเนินการติดตั้งจอ Smart T.V.  จ านวน  86  
ห้อง  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 86 เครื่อง และระบบ Lan  ใน
ห้องเรียนทุกห้องเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน Online  
ในภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอนในทุกระดับชั้นจัดการเรียนการสอนแบบ 
Onsite  ผ่านระบบ Google Classroom    และแขวนคลิป ใบงาน  
ใบความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม ใน Google Classroom     

ยอดเยี่ยม 
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        ในภาคเรียนที่ 2  จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid แบ่ง
ผู้เรียนเป็น  2  กลุ่ม  คือ กลุ่มที่เรียน Online เรียนที่บ้านไม่มา
โรงเรียน   กลุ่มที่สลับวันมาเรียนที่โรงเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่ม A  และ 
กลุ่ม B   ทั้ง 2 กลุ่มจะเรียนไปพร้อม ๆ กันในแต่ละคาบเรียน ซึ่งถ้า
คาบเรียนไหนมีการจัดกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติครูผู้สอนจะส่ง
อุปกรณ์ไปที่บ้านเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันกับ
ผู้เรียนเรียนที่โรงเรียนจึงท าให้ผู้เรียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการจดั
สภาพแวดลอ้มตามศกัยภาพของผูเ้รยีน อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 

     สรุปภาพรวม โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม 

6.  จั ด ร ะบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
    สถานศึกษาจัดระบบการ
จัดหาการพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการและ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
เ หมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

6.1.  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ    ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน 
     จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  ท าให้ทางโรงเรียนต้อง
ส ารวจความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนในทุกระดับชั้น  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน Online  เช่น จอ Smart 
T.V., คอมพิวเตอร์, IPad , ไมค์ ความเร็วของอินเตอร์เนตที่ใช้สอน 
live สด ทุกห้องเรียน  และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องควบคุม ( ห้อง 
Host ) ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้ครบทุก
ห้องเรียน และจัดอบรมการใช้เทคโนโลยี และการใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ 
ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น    อยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม 

ยอดเยี่ยม 

 6.2.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
       โรงเรียนมีการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ สถานศึกษาให้ทันกับ
สภาพปัจจุบัน  โดยจัดท าแผนงาน กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีใน
ยุค 4.0 ด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่าย บริหารจัดการระบบ
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ บ ารุงรักษาด้านเทคโนโลยี ระบบ
เครือข่าย Internet และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียนจัด
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน ด าเนินการจัดซื้อ

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

และสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนในระบบ 
Online ให้ทันสมัย  ติดตั้งตามห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
ครูผู้สอนและผู้ เรียนได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านระบบ การเรียน Online และ ระบบ Hybrid  
     สรุป โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 
 

 6.3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
      โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด – 19 ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ให้ทันกับสภาพปัจจุบัน โดยได้จัดกิจกรรมจัดซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี โดย
ติดตั้งสาย Lan ทุกห้องเรียนสัญญาณ FiWi ตามห้องเรียนและติดตั้ง 
Smart TV  ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น   ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ติดตั้ง Smart Board ทุกห้องเรียน และ
นอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้รับการอบรมเกี่ยวการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น 

- การใช้โปรแกรม Zoom 
- การใช้โปรแกรม Webex 
- การสร้างห้องเรียน ออนไลน์ Google Classroom 
- Introduction to Mac OSX 
- การสร้างสื่อเอกสารดิจิตอลด้วย Page และ Numbers 
- การสร้างงานน าเสนอพร้อมผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วย Keynote 
- การสร้างสื่อวิดีโอและการตัดต่อด้วย iMovie 
- Training on Learn  with IPad 
- อบรมการเป็น Host ควบคุมห้องเรียนแต่ละห้องเรียน 

       สรุป โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 6.4. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
        โรงเรยีนใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการ
บรกิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพของ
สถานศกึษาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19   ทาง
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ Onsite 
ซึ่งคุณครูผู้สอนสอนผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนโดยใช้สื่อ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และน าข้อมูล
การสอนวางไว้ในห้อง Classroom เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
ให้กับนักเรียนเพ่ือใช้ในการเรียน Online  ทุกคน 
    สรุป โรงเรียนให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 

ยอดเยี่ยม 

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูท้ี่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
         โรงเรียนมีการติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ในช่วงการจัดการเรียนการสอน Online และการจัดการเรียน
การสอนแบบ Hybrid  โดยในแต่ละห้องเรียนจะมี  Host เป็น
ผู้ติดตามและเช็คผู้เรียนเข้าเรียนในแต่ละห้อง    และนอกจากนี้ท า
หน้าที่ในการแขวนคลิป  ใบความรู้ และใบงาน หลังจากท่ีครูผู้สอน
สอนเสร็จแล้ว ใน Google  Classroom เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้เรียน    มีบริการในการแจ้งซ่อมระบบ
เทคโนโลยีผ่าน Web โรงเรียน  เพ่ือความสะดวกรวมเร็วและง่ายต่อ
การจัดเก็บสถิติข้อมูลต่าง ๆ 
 
       สรุป โรงเรียนมีการติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนอยู่ในดับยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

สรุปภาพรวม  โรงเรียนด าเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม 
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     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
บรรจุ 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  
91.38 179 175 97.77 ยอดเยี่ยม 

 1.1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

    177 98.88  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 

    177 98.88  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

    164 91.62  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 

    177 98.88  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

    178 99.44  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  
97.90 179 176 98.32 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ 

    179 100.00  

 2.2  ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

    169 94.41  

 2.2 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

    179 100.00  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
บรรจุ 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   95.32 179 173 96.65 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก  

    176 98.32  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

    170 94.97  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  95.69 179 178 99.44 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

    179 100.00  

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ 

    179 100.00  

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

    177 98.88  

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

    176 98.32  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  92.10 179 178 99.44 ยอดเยี่ยม 

 5.1.ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ในการ

    178 99.44  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 
 

จ านวนครู (คน) *** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ
บรรจุ 

ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก าหนด 

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 5.2.ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ 
ข้อมูล สะท้อนเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 

    178 99.44  

6 โรงเรียนเพ่ิมเติมได้        
 6.1…..        
                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็น
พิจารณา 

                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

98.32 ยอดเยี่ยม 

 หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

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

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

 

 

 

 

ขอ้มลูเกบ็ภาคสนาม  ณ วนัที ่ 1  เมษายน 2564  
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        จั ด กิ จ ก ร รมกา ร เ รี ย น รู้  
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่
มีความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
     ฝ่ายวชิาการร่วมกับครูผู้สอน วางแผน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู้สอน
เป็นผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ หรือ แนวทางการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
กระบวนการตามเป้าหมายที่หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนดไว้จะต้องประกอบไปด้วย 4 เสาหลัก 
คือ  
      1. ฝึกผู้เรียนให้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระด้วย
ตนเอง สามารถ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา รู้จักตัวเอง
อย่างถ่องแท้ค้นพบความถนัด และสนใจของตนเอง   
      2. ฝึกผู้เรียนให้เขา้ใจยอมรับวิถีการด ารงชีวิต 
ความเชื่อและแนวคิดท่ีแตกต่างกันของมวลมนุษย์ชาติ  
      3. ฝึกผู้เรียนให้สามารถปรับตัว ท างาน และ
ด าเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างรู้เท่าทัน มีความสุข 
สงบ สันติ  
      4. ฝึกผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแส
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
จากการประเมิน/นิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนเป็นรายบุคคลพบว่า  ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ     
98.88  %  
 
  

98.88 % 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 
       ในปีการศึกษา 2564    ครูผู้สอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง จัดการเรียนการสอนแบบ Online   
ผสมผสานกับการสอนแบบ Hybrid จะเน้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ หรือ การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ( Student-centered learning หรือ Child-
centered learning) ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้จัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Online และ Hybrid
ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนมี
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้การจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านOnline และ Hybrid โดยนักเรียนได้มี
โอกาสในการฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการสร้าง
ความร่วมมือ ประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดขึ้น  ที่
นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพ
แล้ว  ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครู
ด้วยกันรวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์และมิตรภาพ
ที่ดีกับผู้เรียนอีกด้วย   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านระบบ Online และระบบ 
Hybrid   ครูผู้สอนของโรงเรียนยังยึดหลักการให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   การเรียนโดยการ
ปฏิบัติจริง ( Learning by doing ) และเปิดโอกาสให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหาได้  กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Learning by 
Doing)  จึงถูกน ามาใช้อย่างจริงจังในการจัดการเรียน
การสอนของครูผ่านระบบ Online และระบบ 
Hybrid  ท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้โดยผ่านการจัด 
“กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรม DAY   ใน
เนื้อหาทุกข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติ 

98.88 % 
(ยอดเยี่ยม) 
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คุณภาพ 

ครูผู้สอนเป็นเพียง Coaching หรือ Facilitator โดย
ผ่านกิจกรรม  DAY และกิจกรรม การใช้แหล่งการ
เรียนรู้และจิตอาสา เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
ทางโรงเรียนได้ปรับกิจกรรมเป็นกิจกรรม Walk Rally 
ในโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมเป็นฐานๆ  ฝึกให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง    ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงคิดเป็นร้อยละ   
98.88  %  

 1.3.มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมี
ความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท าให้ครผูู้สอนของโรงเรียนทุกระดับชั้นจัดการเรียน
การสอนระบบ  Online ในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งผู้เรียนทุก
คนสามารถเข้าเรียนตามตารางเรียนที่ฝ่ายวิชาการ
ก าหนด และในภาคเรียนที่ 2 จัดการเรียนการสอน
แบบ Hybrid  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน 2 แบบ คือ
เลือกเรียนแบบ Online ที่บ้าน และเลือกเรียนแบบ
สลับวันมาเรียน  ซึ่งผู้เรียนที่มีความจ าเป็นในด้าน
สุขภาพจะเลือกเรียนแบบ Online ที่บ้าน และคุณครู
ประจ าวิชาจะเป็นผู้ติดตามการเรียนของผู้เรียนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน  คิดเป็นร้อยละ 91.62  % 
 

91.62 
 (ยอดเยี่ยม) 

 1.4.  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 
          การฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก  ใช้ช่วง
การจัดการเรียนการสอนยุคโควิด-19  ครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบ Online ในภาคเรียนที่ 1   
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการสื่อสาร  2  ทาง  
โดยครูผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและกระบวนการ
ปฏิบัติ นอกจากนั้นการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์
ความรู้ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน   
และทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

    
98.88 % 
(ยอดเยี่ยม) 
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ตัวบ่งชี้ กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน ระดับ
คุณภาพ 

ผู้เรียน ส่วนในภาคเรียนที่ 2 จัดการเรียนการสอนแบบ 
Hybrid ผู้เรียนสามารถสลับวันมาเรียน เป็นกลุ่ม A 
และกลุ่ม B  โดยครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไปพร้อมๆ กันทั้งกลุ่ม  มีการน าเสนอผลงาน
ผ่านระบบ Online  ผ่าน Google Classroom  

       การเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติ
จริง หรือ   ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา เป็นรูปแบบ
การเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูผู้สอนของโรงเรียน
อัสสัมชัญระยองเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ การ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
( Student-centered learning หรือ Child-
centered learning) เป็นวิธกีารซึ่งช่วยปลูกฝังให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อันก่อให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเรียนรู้นี้จะช่วย
เพ่ิมบทบาทของผู้เรียนภายในห้องเรียน และลด
บทบาทการสอนของครู นอกจากนั้นผู้เรียนยังรู้จักการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียนในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน (Team Work) ซึ่งเป็นทักษะ
หนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (The 21st 
Century Learning Skills)   กระบวนการการเรียนรู้
โดยสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่ได้จากศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมมาน าเสนอผลงานใน Class เรียนผ่าน
หน้าห้องเรียน ซึ่งครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
การเรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ใน
วิชา IS (Independence Study) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  การเรียน STEM Coding  
กิจกรรมRobotic  Classroom   กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน STEM และกิจกรรมจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อ
การศึกษา  ครูผู้สอนฝึกทักษะและจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ และน าเสนอผลงานคิดเป็นร้อยละ  98.88 % 

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

99.44 % 
(ยอดเยี่ยม) 
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       ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยบูรณาการ 
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เน้นการสอนที่เป็นบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝึกให้ผู้เรียนค้นหา ใช้
วิธีการแก้ปัญหา   เน้นการท างานร่วมกัน มีงานกลุ่ม
หรืองานเดี่ยวผสมผสานกันไป เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในประสบการณ์จริง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้
นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ผ่านกิจกรรม Walk  Rally  กิจกรรม DAY  ในเรื่อง 
หน่วยการเรียนรู้ปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ การเย็บปักถัก
ร้อย ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ  ครูผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่าน
ระบบ Online สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้คิดเป็นร้อยละ  99.44  %   
       สรุป ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ  98.07   %   อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       มี ก า ร ใ ช้ สื่ อ  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 

2.1.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ 
           ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้
นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ การจัดการเรียนการ
สอนจึงต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ซึ่งโรงเรียนได้
สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี 
อุปกรณ์ และ    ได้ส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนในด้าน
การใช้สื่อเทคโนโลยี  Application ใหม่ ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างสื่อนวัตกรรม อบรมการการสอนออนไลน์ผ่าน 
google  classroom ระบบ  Zoom    Google meet 
และ อบรมการตัดต่อคริปการสอน   เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด -19   โดยครูผู้สอนทุกคนต้องจัดการเรียน

 
100 % 

(ยอดเยี่ยม) 
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การสอนออนไลน์ผ่านระบบที่ทางโรงเรียนก าหนดทุก
คน   โดยผู้เรียนสามารถไปศึกษาย้อนหลังได้ในคริปที่
แขวนไว้ใน Google  Classroom ของแต่ละห้องเรียน  
และนอกจากนี้ยังมีการประกวดการสอนออนไลน์และ
การใช้ Application ดีเด่นในทุกระดับชั้น โดยครูผู้สอน
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  คิด
เป็นร้อยละ 100 %    
 

 2.2    ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู ้
      ครูได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นความรู้และ
ประสบการณ์ของชาวบ้านที่เกิดข้ึนเฉพาะท้องถิ่น ที่ใช้
ในการด ารงชีวิต โดยได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมาโดย
ผ่านกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับกาลสมัย โดย
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ในการที่จะรู้จักการด ารงชีวิตของท้องถิ่น การ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยจะต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกต้องให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย  และ ครูเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ควบคู่กับความรู้อันเป็นสากล ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง เองก็ได้ตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการ
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพที่เป็น
จริงของท้องถิ่น โดยเน้นให้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  ซึ่งทาง
โรงเรียนได้มีการน าเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ใน
หลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ้างอิงจากใบ
งานหลักสูตร 4.1) เพ่ือน าสู่แผนการสอนของทุกกลุ่ม
สาระ (อ้างอิงจากใบงานที่ 7) อาทิเช่น สอดแทรกใน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (อ้างอิง 
จาก  Course Outline วิชาสมัคมศึกษา) ซึ่งอยู่ใน ส.

94.41 % 
(ยอดเยี่ยม) 
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3  มาตรฐาน ส.3 2/2  อีกท้ังยังมีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านระบบ Online ได้แก่ การสานเสื่อกระจูด 
ของ กลุ่มจักสานเสื่อกระจูด ต าบลชากพง  อ าเภอแก
ลง  จ.ระยองเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ ์ เน้นการมีส่วนร่วม มีจิตส านึก รัก
ท้องถิ่น  ซี่งจากการประเมินพบว่า ครูได้น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ตามความเหมาะสม 
โดยมีการปฏิบัติตามประเด็น อยู่ที่ 94.41 %  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
      ในปีการศึกษา 2564 อยู่ในช่วงของการระบาด
ของไวรัสโควิด-19  ท าให้การจัดการเรียนการสอนมี
การเปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนจะต้องแสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเองนอกเหนือจากท่ีครูผู้สอนสอนใน Class  ผู้เรียน
จะต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจาก Internet  หรือ E-
Book  และนอกจากนี้โรงเรียนยังจัดแหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนที่มาเรียน OnSite ได้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยจัดผ่านกิจกรรม Walk Rally   
ซ่ึงท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพตามที่
สถานศึกษาก าหนด  ซึ่งจากการประเมินพบว่า มีการ
ปฏิบัติตามประเด็นที่โรงเรียนก าหนดร้อยละ 100 %   
สรุปภาพรวม ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และปฏิบัติตาม
ครบทุกประเด็น คิดเป็นร้อยละ  98.13 %   อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม 

100 
(ยอดเยี่ยม) 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
       ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนโดยเน้นการมีสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรั ก เด็ ก  เด็ กรั กการ เ รี ยนรู้

3.1. ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
      ครูผู้สอนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน  การจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายใน  และภายนอกห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกกับเพ่ือนนักเรียนในห้องเรียน

98.32 
(ยอดเยี่ยม) 
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สามารถเรี ยนรู้ ร่ วมกันอย่ างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online และ OnSite    รวมถึงครูผู้ สอนในแต่ละ
ระดับชั้น  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ครูผู้สอนจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละรายวิชา  โดย
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนผ่านระบบ Online และ
Onsite  แล้วน าผลที่ได้มาวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้  และเรียนรู้อย่างมีความสุข  สามารถดูได้
จากแผนการจัดการเรียนรู้ใน  8  กลุ่มสาระ  การท าจิต
อาสาของผู้เรียนในเล่มจิตอาสา     กิจกรรมโฮมรูม  
และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  
และ  6  มีผู้ปฏิบัติตามอยู่ในระดับร้อยละ   98.32 %  

 3.2. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
ให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
        ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนรู้ ในช่วง
การระบาดของไวรัสโควิด-19   โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบในการเข้าเรียน Online และเรียน 
Onsite   การHomeroom ของครูประจ าชั้นเพ่ือแจ้ง
ข่าวสารและรับฟังข้อปัญหาของผู้ เรียน    และ
นอกจากนี้ทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนยังส่งเสริมการ
ใช้ แหล่ งการ เรี ยนรู้ ภ ายนอก โรง เรี ยน แต่ด้ ว ย
สถานการณ์โควิด – 19 จึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
เป็น Walk  Rally  ภายในโรงเรียนโดยครูผู้รับผิดชอบ
ในการจัดกิจกรรมแต่ละระดับชั้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะการสังเกต  จดจ า  คิด
วิ เคราะห์   สังเคราะห์   การน าไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้า
มาจัดกิจกรรมฐานให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ ร่ วมกันใน
ระดับชั้นของตนเอง  เป็นการสร้างประสบการณ์การ

94.97 % 
(ยอดเยี่ยม) 
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เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับเพ่ือนทั้งในห้องเรียนของ
ตนและเพ่ือนต่างห้องเรียน  รวมทั้งครูในระดับชั้นนั้น 
ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต
ประจ า  และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในเชิงบวกให้
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   
ในการปฏิบัติกิจกรรมมีผู้ปฏิบัติอยู่ในระดับร้อยละ   
94.97 %    
 
     สรุปภาพรวม  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน  ให้ผู้เรียนรักครู  ครูรักผู้เรียน  และผู้เรียนรัก
เรียน  ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และปฏิบัติตามครบทุกประเด็น คิด
เป็นร้อยละ 96.64  %     อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
       มีการตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับ เป้ าหมายในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับแก่ผู้ เรียนเพ่ือน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
        โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ มีการวัดและประเมินผล
ระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย 
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย ครูมี
การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการ
เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัวมีการวัด
และประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้

100.00 
(ยอดเยี่ยม) 
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เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การอัสสัมชัญระยอง 
จัดท าแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน(ปพ.
5) และได้ใช้ระบบ Mas School  มาเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน   ครูผู้สอนมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบโดยเก็บข้อมูลจากครูผู้สอนเป็นรายบุคคล
พบว่าครูปฎิบัติตามครบทุกประเด็น คิดเป็นร้อย
ละ  100.00  

 4.2  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียน 
การสอนมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ มีการวัดและประเมินผล
ระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย 
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละหน่วย ครูมี
การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการ
เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแต่ละตัวมีการวัด
และประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การอัสสัมชัญระยอง 
จัดท าแบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
(ปพ.5) และได้ใช้ระบบ Mas School  มาเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนน   มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

100.00 
( ยอดเยี่ยม) 
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เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ โดยเก็บ
ข้อมูลจากครูผู้สอนเป็นรายบุคคลพบว่าครูปฎิบัติตาม
ครบทุกประเด็น คิดเป็นร้อยละ  100.00 %  
 

 4.3.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล 
             ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง เพ่ือนร่วม
ชั้น และตัวผู้เรียนเอง    มีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียนที่ท ากิจกรรมหรือ
ท าใบงานในช่วงที่ผู้เรียนเรียน Online และช่วงเรียน 
Hybrid  โดยประเมินผลผ่าน Google classroom 
ตามห้องเรียนที่ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  คิด
เป็นร้อยละ  98.88  % 
 

98.88 
(ยอดเยี่ยม ) 

 4.4.ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
            ครูผู้สอนมึการวัดผลประเมินผลผู้เรียนเป็น 
รายบุคคลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องตรวจสอบ  พัฒนาการ
ความรู้  ความสามารถของผู้เรียน ในแต่ละภาคเรียน  
ทางโรงเรียนจึงก าหนดให้มีการประกาศผลการทดสอบ
ความรู้ของผู้เรียนให้ผู้ปกครองและผู้เรียนได้รับทราบ
ทุกภาคเรียน โดยผ่านกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน ซึ่งปีการศึกษา 2564 มีทางเลือกให้ผู้ปกครอง
2 ทาง คือประกาศผลการทดสอบ Online และ
ผู้ปกครองมารับผลที่ครูประจ าชั้นเป็นรายบุคคล และ
น าข้อบกพร่องในแต่ในแต่ละวิชาน ามาร่วมกันแก้ไข
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในภาคเรียนต่อไป   โดย
ครูผู้สอนจะมีเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
ในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจากการประเมินครูผู้สอนเป็น
รายบุคคล พบว่าครูผู้สอนที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ทุก
ประเด็น คิดเป็นร้อยละ  98.32 %    

98.32 
(ยอดเยี่ยม ) 
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สรุป ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  คิดเป็น
ร้อยละ  99.30  %   อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ค รู แ ล ะผู้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้ ง ให้ ข้ อมูล
ป้ อนกลั บ เ พ่ื อน า ไป ใช้ ใ นก า ร
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

         โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
เรียนรู้ หรือการจัดการการศึกษา รวมถึงต้องฝึกฝนให้มี
ทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยครูผู้สอนต้องมีการ
พัฒนาด้านวิชาชีพ โดยเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ
ของตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษารวมถึง
ครูต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเปิดภาคเรียนไม่
น้อยกว่า 25 ชั่วโมง/ปีการศึกษา น าประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้    ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าครูปฏิบัติตามประเด็นคิดเป็นร้อยละ 99.44 %   
 

99.44 
(ยอดเยี่ยม) 

 5.2. น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูผู้สอนมีการศึกษา และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการสอน โดยการศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการเรียนของผู้เรียน  
การติดตามผู้เรียนเป็นรายบุคคล  บันทึกหลังแผนการ
สอน   และแจ้งผลให้ผู้ปกครองรับทราบปัญหาที่เกิด

99.44 
(ยอดเยี่ยม) 
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ขึ้นกับผู้เรียนเพ่ือช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน มี
พัฒนาการ  ศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดีข้ึน ซึ่งพบว่า
ครผูู้สอนมีการน าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง คิดเป็นร้อย
ละ 99.44 % 
     สรุปภาพรวม ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติตามประเด็นที่ก าหนด คิด
เป็นร้อยละ 99.44 %    อยู่ในระดับยอดเยี่ยม    
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของผู้เรียน (4.67)  

ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

(4) 
ดีเลิศ 

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. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด (5) 

ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (5) 

ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (5) 

ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (5) 

ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 

 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ (5) 

ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (5) 

ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (5) 
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ยอดเยี่ยม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (5) 
ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

7. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... - 
มาตรฐานที่ 

 3 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 
 3 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (5) 
ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (5) 
ยอดเยี่ยม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

(5) 
ยอดเยี่ยม 

6. โรงเรียนเพ่ิมเติมได้... - 
 - 

มาตรฐานที…่.  - 
มาตรฐานที…่.   

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 4.90 ) 
ยอดเยี่ยม 
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*** สรุปผลการประเมินคุณภาพคิดแบบเดียวกับระดับปฐมวัย*** 
การคิดระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน 
1. การแปลผลระดับคุณภาพของประเด็นพิจารณาและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ  คะแนน 
  ยอดเยี่ยม  =   5 
  ดีเลิศ   =   4 
  ดี   =   3 
  ปานกลาง  =   2 
  ก าลังพัฒนา  =   1 
2. หาระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
2.1 หาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐานโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐาน = ผลรวมคะแนนทุกประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน 
               จ านวนประเด็นการพิจารณา 
 
2.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐานเป็นระดับคุณภาพ  
 
  เช่น คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1       = 4+5+4+4  =   17      = 4.4    = ดีเลิศ 
     4                 4 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ ากว่า .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดขึ้น 
3. หาระดับคุณภาพของสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
3.1 หาคะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมินโดยใช้สูตร 
คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมิน = ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของแต่ละมาตรฐาน 
               จ านวนมาตรฐาน 
3.2 แปลผลคะแนนเฉลี่ยสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ  
เช่น คะแนนเฉลี่ยของสรุปผลการประเมิน    = 4.4+4.33+4.25   =   12.98     = 4.33    = ดีเลิศ 
              3              3 
หมายเหตุ: ทศนิยมต่ ากว่า .5 ปัดลง ตั้งแต่ .5 ปัดขึ้น 
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3. จุดเด่น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่โรงเรียนก าหนดทุกรายวิชาสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid ใช้ Application ต่าง ๆ ใน

การท ากิจกรรมการเรียน/การทดสอบ/ การแสวงหาความรู้เพ่ิมได้อย่างคล่องแคล่ว 
3. ผูเ้รยีนทุกคนไดร้บัการทดสอบ  4  Skills ในวชิาภาษาองักฤษ และภาษาจนี ผ่านระบบ Hybrid ตาม

มาตรฐานสากล   
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน  Digital Science  อย่างเต็มศักยภาพ 
5. ผูเ้รยีนของโรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาตามศกัยภาพดา้นวชิาการในการ

แขง่ขนัระดบัระดบัประเทศจนได้รับรางวัลระดับประเทศ 
6. ผูเ้รยีนใช ้7  Habits ในการพฒันาบุคลกิภาพและพฒันาภาวะผูน้ าของตนเอง 
7. ผู้เรียนมีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย  

เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าเรียนแบบ Hybrid การให้ความเคารพครูผู้สอน  และกฎ
กติกาในห้องเรียนรูปแบบ  Hybrid  

8. ผูเ้รยีนทุกคนไดร้บัการพฒันาดา้นคุณธรรม จรยิธรรมตามศาสนาทีต่นนบัถอื 
9. ผูเ้รยีนของโรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง ไดร้บัการพฒันาสุนทรยีภาพของนกัเรยีนอยา่งเตม็ศกัยภาพใน

เรือ่ง ดนตร ี กฬีา และศลิปะ   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งม่ันมีหลักการบริหารงาน  มีวิสัยทัศน ์และนโยบายในการจัดการศึกษา
อย่างชัดเจน 

2. ผู้บริหารมีการบริหารงาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง  ทีม่ีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับ 

3. โรงเรียนมีการบริหารจดัการเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในระบบ  Hybrid  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกใหก้บัคุณครูและผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนอย่างเตม็ศกัยภาพ 

4. ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศ  
ก ากับติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ในการรวบรวมข้อมูลมา
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรม/พัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ และ Application ใหม่ ๆ  
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

6. มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมีความม่ันคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความ 
     สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพดีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนและสภาพแวด   
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คุณภาพของผู้เรียน 
     ล้อมทางสังคมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
8. มคีอมพวิเตอร ์ อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู และระบบ WIFI  ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
ระบบ Hybridทุกหอ้งเรยีน 
9. มงีบประมาณทีเ่พยีงพอ ในการพฒันาครแูละบุคลากรอยา่งต่อเนื่องทัง้ในประเทศและ 
     ต่างประเทศ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ Hybrid  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

โดยการคิด การปฏิบัติจริงไปพร้อม ๆ กันทั้งผู้เรียนที่เรียน Online และเรียนในห้องเรียน   
2. ครูผู้สอนมีการน า Application ต่าง ๆ มาใช้ในการทดสอบ วัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
3. ครูผู้สอนทุกคนต้องเข้ารับการนิเทศการสอนผ่านระบบ Online ภายใต้โครงการ Teacher award  ACR   
4. ครูได้รับรางวัลในการออกแบบการเรียนรู้สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ inskru.com   

 
4.  จุดควรพัฒนา  
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

1. การที่ผู้เรียนต้องเรียนระบบ Hybrid  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ในวิชาพ้ืนฐานยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

2. การที่ผู้เรียนต้องเรียนระบบ Hybrid ท าให้ผู้เรียนขาดการฝึกทักษะด้าน การอ่าน  การเขียน  การพูด
น้อยลง จึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล เอาใจใส่การเรียนเพิ่มเติมจากท่ีครู
สอนในห้องเรียน 

3. การเรียนออนไลน์ส่งผลให้คุณครูต้องตามเก็บชิ้นงานจากผู้เรียนเพ่ือวัดผล เพ่ิมภาระชิ้นงานให้ผู้เรียน 
ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการเข้าเรียน 

4. ผู้เรียนเกิดความเครียดสะสมจากการเรียนออนไลน์ มีความเหนื่อยล้าจากการนั่งเรียนหน้าจอทั้งวัน  มี
ความกังวลด้านการเรียนและการสอบ  

5. การระบาดของเชื้อไวรสัโควิด – 19 ท าให้การจดัการเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีนด้านอาชีพจากห้องฝึก
ประสบการณ์จรงิไมส่ามารถด าเนินการได ้

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ควรจดัท าแผนส ารองในการบรหิารจดัการดา้นการเรยีนการสอนในช่วงการระบาดของไวรสัโควดิ -

19  
2. หอ้งสมดุควรปรบัเป็นหอ้งสมดุออนไลน์ เพื่อสะดวกในการคน้ควา้ของผูเ้รยีน 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 
3. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนใหม้คีวาม เขม้แขง็ 

มสี่วนรว่มรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา และการขบัเคลื่อนคุณภาพการจดัการศกึษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ควรน าภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู ้มปีระสบการณ์
ตรง และสามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรยีนทนัทเีพื่อใหน้กัเรยีนไดน้ าความรูก้ลบัไปใชพ้ฒันา
ตนเองและสามารถด าเนินชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

2. การพฒันาการบรหิารชัน้เรยีนเชงิบวกใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
3. ครแูลกเปลีย่นรูล้ะใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการเรยีนรู้ 
4. ครคูวรน าผลจากการศกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลมาแกไ้ขปัญหา และตดิตามผลอยา่งต่อเนื่อง  

 
5. แนวทางการพัฒนา 
1. จัดคลีนิคสอนเสริมส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าในคาบ 8 หรือวันเสาร์ 
2. จัดห้องแนะแนวออนไลน์ให้กับผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน 
3. จัดท ากิจกรรมฝึกประสบการณ์จากสถานที่จริงให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
4. จัดท าแผนบริหารจัดการ/หลักสูตร ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้เหมือนปกติ 
5. จัดหาหนังสือ E-Books เพ่ือจัดท าห้องสมุดออนไลน์ 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
7. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ Hybrid  
8. ควรสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน ให้คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น  
9. ควรน าผลจากการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการสอน 
 

     6.ความต้องการช่วยเหลือ 
1. วิทยากรอบรมในการจัดการเรียนการสอน PLC 
2. วิทยากรให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom 

 
10. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 

 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและ
พร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณ
ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง
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ต่อเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบท่ีแสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของ
สถานศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   
  

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 

นานาชาติ 
(C 3) 

ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 

   

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง และ Digital Science 

 
เมื่อปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดระยอง รุ่นที่ 2 ตามนโยบาย และในปีการศึกษา 2562 เช่นกัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ “พ้ืนที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิตัล” ห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิตัล (depa Young 
Maker Space development) ที่ได้รับการขับเคลื่อนจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa) ร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งสองโครงการเป็นจุดที่ท าให้โรงเรียนได้ตระหนักถึง
การสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมทั้ง รร. อัสสัมชัญระยองได้ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ EEC และจังหวัดระยองยังเป็น 1 ใน 3 จังหวัดของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามแผน
ยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่มีการพัฒนาบุคลากร  การศึกษาและเทคโนโลยี 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อนโยบายของประเทศ  จากบริบทที่แวดล้อมจึงท าให้ โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและ
จุดเน้นของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนสถานศึกษามุ่งเน้น
ขับเคลื่อนผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะตามที่ก าหนด ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Digital Science  ซึ่งได้
ก าหนดลงในแผนปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น และระยะยาวของโรงเรียน และตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โรงเรียนได้
ด าเนินการต่าง ดังต่อไปนี้ 

1.) โรงเรียนมีการเพิ่มแผนการเรียนที่สอดคล้องต่อนโยบายของโรงเรียน และสร้างประสบการณ์ตรงให้กับ
นักเรียนเหล่านั้น เช่น  
          -    การเพ่ิมโปรแกรม Smart English และ Smart Science 

- การเพ่ิมแผนการเรียน ส าหรับนร.ม.ต้น เช่น คณิต-วิทย์  คณิต-ภาษา วิทย์ -ดิจิตัล   
- อังกฤษ - จีน สุนทรียศาสตร์-ดนตรี สุนทรียศาสตร์-กีฬา   
- การเพ่ิมแผนการเรียน ส าหรับนร. ม.ปลาย  เช่น วิทย์ - วศิวกรรมศาสตร์   
    วิทย์ - สุขภาพ วิทย์ - กีฬา วิทย์ -ดิจิตัล  คณิต-บริหารธุรกิจ สหศิลป์ - จีน/ญี่ปุ่น/ 
    ดนตรี/กีฬา 
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2.) จัดท าหลักสูตร Digital Science ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียน สร้างผู้เรียนเป็นนักคิด ผ่านโปรแกรมหุ่นยนต์
ในทุกระดับชั้น 

3.) จัดพื้นที่ Innovation  Area ส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตามศักยภาพของผู้เรียน (การต่อบล็อก  การ
เขียนโค้ด การใช้ Micro bit  และหุ่นยนต์ประเภทๆต่าง) กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดต่อยอด สร้างสรรค์ และ
ก าลังด าเนินการการจัดท า FAB Lab  ห้อง Studio  และ Co – Working Space เพ่ือเป็นพื้นที่ส าหรับ
นักคิด  

4.) การสอนในรูปแบบ Project Work  ในทุกระดับชั้น  และก าหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเรียนวิชา IS เพ่ือการคิดค้นโครงงานและการต่อยอดสู่สังคมและชุมชนต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รายงานการประชุมหรือการให้ความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า SAR 
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หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 
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แผนผังอาคารสถานที่ 
แผนผังแสดงท่ีตั้งโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งอาคาร 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พุทธศักราช 2564 
 

โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560  ตามข้อมูลที่ปรากฏดังนี้ 
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  จัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษทุกรายวิชาและสอนโดยครูชาวต่างประเทศ 
2.2 Smart Science  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และวิชาเพ่ิมเติม คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/สังคม-อังกฤษ/STEM Edu. เน้นการเรียนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เข้มข้น เน้นกระบวนการคิดติววิทย์และคณิตศาสตร์ (เรียนภาคภาษาไทย) รวมไปถึงการจัดการเรียน
การสอน 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)  สอน
ด้วยภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นวิชา ภาษาไทย  ประวัติศาสตร  ์และ การงานอาชีพ  

3) Smart Science (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. + หลักสูตรเข้มข้นด้านคณิต 
วิทย์ และเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษ ใน Global Mathematics และ Global Science)   สอนด้วยภาษาไทย ในวิชา
พ้ืนฐานทั่วไป 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 – ค านวณ)  
  แผนการเรียนหลักท่ี 3   สหศิลป์ มี 4 แผนย่อย  
1) ภาษาจีน  
2) ภาษาญี่ปุ่น  
3) สุนทรียศาสตร์ดนตรี  
4) สุนทรียศาสตร์กีฬา 

2) Smart Program   
- Smart English (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. กลางภาคอังกฤษ +  หลักสูตร Cambridge)  สอนด้วย
ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นบางรายวิชา  
- เน้นมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ IELTS    
- เน้นทักษะ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  ระบบโปรแกรม  กราฟฟิค และDesign  
- เรียนรู้ทักษะวิทย์และคณิต (English) ใน Core Mathematics และ Combined Science (Cambridge)  
- Smart Science (บูรณาการหลักสูตรแกน สพฐ. กลางภาคอังกฤษ +  หลักสูตร Cambridge)  สอนด้วย
ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ยกเว้นบางรายวิชา  
- เน้นมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ IELTS    
- เน้นทักษะ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี  ระบบโปรแกรม  กราฟฟิค และDesign  
- เน้นความเข้มข้นด้านการเรียน  คณิตศาสตร์ขั้นสูง และ  วิทยาศาสตร์ขั้นสูง ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา  
กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สอนด้วยภาษาไทย) 
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รายละเอียดหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ปีการศึกษา 2564  (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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