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สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : อัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1116100002

ที่อยู (Address) : 99/119 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 6 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : พระยาพิชัยดาบหัก

ตําบล/แขวง (Sub-district) : เขาสามยอด เขต/อําเภอ (District) : เมืองลพบุรี

จังหวัด (Province) : ลพบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 15000

โทรศัพท (Tel.) : 036-782-711 โทรสาร (Fax.) : 036-782-712

อีเมล (E-mail) : asclbacth@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.asclb.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

                         1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

                         2. แผนปฏิบัติการประจําปปฐมวัย

                         3. ปฏิทินปฏิบัติงาน

                         4. แผนงานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                         5. โครงการหนูนอยนักคนควา

                         6. โครงการวันวิชาการ

                         7. โครงการบัณฑิตนอย

                         8. โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทาง

                         9. โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจ

                       10. โครงการกิจกรรมนักเรียน 

                       11. โครงการหนูนอยสุขภาพดี 

                       12. โครงการหนูนอยสรางสรรคใจหรรษา
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                       13. โครงการหนูนอยวัยใสใจงดงาม

                       14. โครงการหนูนอยรักโรงเรียน 

                       15. โครงการสงเสริมพลิกฟนผืนปาดวยพระบารมี 

                       16. โครงการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

                       17. โครงการวันสําคัญอภิบาลและแพรธรรม 

                       18. โครงการอภิบาลพัฒนาผูเรียน

                       19. โครงการอัตลักษณศิษยอนุบาล

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 แผนหลักสูตรสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัยที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัด

ทําวิจัยในช้ันเรียน 5บท ครูจัดทํา100%

2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากร โดยการสงเขารับการอบรมเน้ือหาวิชาที่สอน และเทคโนโลยีมาปรับใชและบูรณาการในการเรียนการสอนมี

การอบรมดานเทคโนโลยีมีการจัดทําบทเรียนออนไลนตามสถานการณโควิด19 ครูจัดทํา100%

3. แผนปฏิบัติงานที่  3 แผนการจัดประสบการณมีเพิ่มเติมการสอนเกี่ยวกับกระบวนการคิดอยางเปนระบบโดยการแทรก Algorithm Unplugged  หรือ

ภาษา codding เขาไป ในแผนการจัดประสบการณ

4. แผนปฏิบัติงานที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางนวัตกรรมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยการรวมมือรวมใจ รวมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูบริการ และครู ใหมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร สูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จ หรือ ประสิทธิผล

ของผูเรียนเปนสําคัญ และความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในโรงเรียน

5. แผนปฏิบัติงานที่ 5 การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการเรียนภาษาอังกฤษ ทุกปการศึกษา (1ครั้งตอภาคเรียน)พรอมทั้งมีการทดสอบความรูภาษา

อังกฤษกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล{ Common Europeam Framework of Reference for Languages (CEFR) }

เพ่ือใหคุณครูไดมีความรูและคุณภาพตามมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง

6. แผนปฏิบัติงานที่ 6 นําระบบ Checker มาใชในการบริหารจัดการของโรงเรียน และนําเทคโนโลยีมาใชในระบบบริหารจัดการขอมูลของโรงเรียน

7. แผนปฏิบัติงานที่ 7 การรวมมือ MOA กับ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

ครูผูสอนและพัฒนาผูเรียนใหกาวหนาเปนวัตกรนอยที่เปนกําลังคนที่สําคัญของประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

8. แผนปฏิบัติงานที่ 8 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะดานดนตรีใหกับนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1-ระดับชั้นอนุบาลปที่3 เพื่อเพิ่ม

ความสามารถและคนพบศักยภาพของตนเองใหมากขึ้น

9. แผนปฏิบัติงานที่ 9 แผนกปฐมวัยจัดทํารูปแบบการจัดประสบการณ  KG ASC LOPBURI model โดยครูจะจัดกิจกรรมการเรียนสอนใหผูเรียนมีความ

รูที่เติบโตสมวัย รูจักกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ มองปญหาดวยหลักการทางวิทยาศาสตร สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได รักและรูจักมอบ

ความรักใหแกผูอื่น มีจุดประสงคและเปาหมายในการเรียนรูพรอมเผชิญกับปญหาและมุงไปขางหนาเพื่อเปนรากฐานไปสูการสรางนวัตกรรมที่เปน

สากลและทัดเทียมนานาชาติบนพื้นฐานของเหตุและผลสูการพัฒนาศักยภาพตามความแตกตางของบุคคล ตามกระบวนการของ KG ASC LOPBURI

model

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาครูผูสอนในระดับปฐมวัยเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Algorithm Unplugged

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตท่ีสําเร็จ (Executive Function)ของเด็กปฐมวัย โดยใชรูปแบบ Algorithm Umplugged โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนตลพบุรี

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : โครงการบานนักวิททยาศาสตรนอย ประเทศไทย (ผานการประเมินรอบสอง)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : ผูใหการสนับสนุนงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 13 เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และ ร.10

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

Page 4 of 80



5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- 1. การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สําเร็จ (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย โดยใชรูปแบบ Algorithm Unplugged

- เปนตนแบบการผลิตสื่อออนไลน

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริง

หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน

เลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

2. แผนปฏิบัติการประจําป

3. ปฏิทินปฏิบัติงาน

4. แผนงานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

5. โครงการสงเสริมทักษะความรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู

6. โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

7. โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี

8. โครงการสงเสริมระเบียบวินัย

9. โครงการโรงเรียนสีขาว

10. โครงการเสริมสรางอัตลักษณศิษยเซนตปอล ฯ

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 ไดนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning  มาจัดในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการ 50 แบง 4

เพ่ือใหมีการจัดการ   เรียนรูมีระบบแบบแผนเปนขั้นตอน มีการออกแบบเทคนิคการสอนที่หลากหลายของครูแตละกลุมสาระการเรียนรูและเหมาะสม

กับวัยของนักเรียน

2. แผนปฏิบัติงานที่ 2  มีการพัฒนาบุคลากร  โดยสงเขารับการอบรมเกี่ยวกับเน้ือหาวิชาที่สอนและสื่อเทคโนโลยี เชน iPad เพื่อเพิ่มความรูในงานที่ไดรับ

มอบหมายการผลิตส่ือการสอน Digital มีการติดตามผลในการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง

3. แผนปฏิบัติงานที่ 3   มีการสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   โดยจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคลและสงเสริมความสามารถในการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

4. แผนปฏิบัติงานที่ 4 มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูสรางนวัตกรรมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยการรวมมือรวมใจ รวมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียน

รูกันระหวางผูบริหาร และครูใหมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร สูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จ หรือ

ประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญ และความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในโรงเรียน

5. แผนปฏิบัติงานที่ 5  นําระบบ Checker และ Grader มาใชในการบริการจัดการของโรงเรียน และนําเทคโนโลยีมาใชในระบบบริหารจัดการขอมูล

โรงเรียน

6. แผนปฏิบัติงานที่ 6  ทางโรงเรียนไดรวมมือทํา MOA กับคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของครูผูสอนและพัฒนาผูเรียนใหกาวหนาเปนนวัตกรที่เปนกําลังสําคัญเพื่อเปนการชวยพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

7. แผนปฏิบัติงานที่ 7  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับทักษะทางดานดนตรีใหกับนักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่

3  เพื่อเพ่ิมความสามารถและคนพบศักยภาพของตนเองของตนเองใหเมากขึ้น

8. แผนปฏิบัติงานที่ 8 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Learn Education ที่เนนเนื้อหาความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

9. แผนปฏิบัติงานที่ 9 การแกปญหาภายใตหลักการ No child left behind “ไมทิ้งใครไวขางหลัง” งานสนับสนุนการเรียนการสอนจึงนําระบบ

Checker มาใชในการติดตอส่ือสารกับนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโค

วิด-19 ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน มีการจัดทํามาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีการจัดการเรียน

การสอนทั้งแบบมาเรียนที่โรงเรียน และเรียนที่บานสลับกลุมกันไป   ทําใหการติดตอสื่อสารกับผูปกครองและนักเรียนตองมีการนําเทคโนโลยีมาชวย

อํานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : สงเสริมความสามารถดานศิลปะวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- 2. การสงเสริมความสามารถดานศิลปะวัฒนธรรมไทย
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6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริง

หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน

เลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

(........สุวรรณา บัวทรัพย........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : อัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี (-)

รหัสโรงเรียน : 1116100002

ที่อยู (Address) : 99/119 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 6 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : พระยาพิชัยดาบหัก

ตําบล/แขวง (Sub-district) : เขาสามยอด เขต/อําเภอ (District) : เมืองลพบุรี

จังหวัด (Province) : ลพบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 15000

โทรศัพท (Tel.) : 036-782-711 โทรสาร (Fax.) : 036-782-712

อีเมล (E-mail) : asclbacth@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.asclb.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

“มนุษยที่มีคุณภาพ คือ มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู”

วิสัยทัศน

 

   

พันธกิจ

เปาหมาย

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาสมวัย เต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
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2. ผูเรียนมีทักษะชีวิต และมีความรูความสามารถตามจุดเนนของหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ผูเรียนมีพัฒนาการในดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และสมรรถนะที่สําคัญ 

4. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

5. ครูผลิตและใชสื่อนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม 

6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพและตามจิตตารมณของคณะภคินีเซนตปอล

เดอ ชารตร 

7. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ตามมาตรฐานสากล

8. สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ ประสบการณในการดําเนินงานและจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

9. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

11. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

12. สถานศึกษามีส่ือ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

13. สถานศึกษามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ

14. สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู และเปดโอกาสใหผูปกครอง ศิษยเกา หนวยงาน องคกรภายนอก และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ

ศึกษา 

15. สถานศึกษาปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

16. สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณของสถานศึกษา และอัตลักษณของผูเรียน 

17. สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการชวยเหลือผูอื่นและสังคม 

 

 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

เอกลักษณ

“สงเสริมความมีระเบียบวินัย” 

หมายถึง มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามขอกําหนด กฎเกณฑของสังคมโรงเรียน

อัตลักษณ

            “ซ่ือตรง  เรียบงาย  การงาน  รักเมตตา กตัญู รูคุณ”

 ซ่ือตรง             หมายถึง          ปฏิบัติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ
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เรียบงาย           หมายถึง          รูจักประมาณตน มีสัมมาคารวะ สุภาพถอมตน

การงาน             หมายถึง          รักการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

รักเมตตา          หมายถึง          เมตตากรุณา และเอื้ออาทร

กตัญู รูคุณ    หมายถึง          กตัญูกตเวทีตอบิดา  มารดา  ผูมีพระคุณและประเทศ
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 10 10 - - 20

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 50 45 - - 95

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 57 44 - - 101

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 58 48 - - 106

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 13 หองเรียน EP - 175 147 - - 322

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 64 54 - - 118

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 64 57 - - 121

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 58 63 - - 121

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 60 60 - - 120

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 56 64 - - 120

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 3 62 54 - - 116

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 23 หองเรียน EP - 364 352 - - 716

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 2 32 27 - - 59

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 2 27 24 - - 51

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3 หองเรียนปกติ 1 10 21 - - 31
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ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ

พิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 5 หองเรียน EP - 69 72 - - 141

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 41 หองเรียน EP - 608 571 - - 1,179
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว สุวรรณา บัวทรัพย

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 2 - - - 2

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 14 - - - 14

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 40 - 4 - 44

2. ครูชาวตางชาติ - 3 - - - 3

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 7 - 2 - 9

2. ครูชาวตางชาติ - 2 - - - 2

รวม - 69 - 6 - 75

บุคลากรทางการศึกษา

- เจาหนาที่ 4 10 0 - - 14

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 4 10 0 - - 14

รวมทั้งส้ิน 4 79 0 6 - 89

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 20 2 10:1 20:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 12 302 15 21:1 26:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ระดับประถมศึกษา 23 716 47 16:1 32:1

ระดับมัธยมศึกษา 5 141 11 13:1 29:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 14 15 - - - - 29

ภาษาไทย - - 5 1 1 - 7

คณิตศาสตร - - 2 5 2 - 9

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 10 0 2 - 12

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 6 0 0 2 8

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 0 2 0 5

ศิลปะ - - 4 0 1 1 6

การงานอาชีพ - - 1 0 1 0 2

ภาษาตางประเทศ - - 7 3 2 1 13

รวม 14 15 38 9 11 4 91

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 46 10 56

- เนตรนารี 46 10 56

- ยุวกาชาด 0 0 0

- ผูบําเพ็ญประโยชน 0 0 0

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 0 0 0

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 20 9 29

กิจกรรมแนะแนว 23 1 24

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน 46 10 56

รวม 181 40 221
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 19 19 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 23 23 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 14 14 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 1 1 0 -

ยุวกาชาด 0 0 0 -

ผูบําเพ็ญประโยชน 0 0 0 -

รวม 57 57 0

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

0 0 0 0 -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

0 0 -
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู

โครงการ

1. 1.โครงการหนูนอยนักคนควา

คาเปาหมาย

88.00 : 1. เพื่อใหเด็กเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวและมีความคิดรวบยอดที่เกิดจากประสบการณเรียนรู 2. เพื่อใหเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรที่เหมาะสมกับวัย 3. เพื่อใหเด็กมีทักษะดานภาษาที่เหมาะสมกับวัยและสามารถใชภาษาในการสื่อสาร คิดแกปญหาได 4. เพื่อใหเด็กรูจักการ

วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ

ผลสําเร็จ

93.20 : 1. เด็กเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวและมีความคิดรวบยอดที่เกิดจากประสบการณเรียนรูมากขึ้น 2. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรที่เหมาะสมกับวัยมากขึ้น 3. เด็กมีทักษะดานภาษาที่เหมาะสมกับวัยและสามารถใชภาษาในการสื่อสาร คิดแกปญหาไดมากขึ้น 4. เด็กรูจักการ

วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. 2.โครงการหนูนอยสรางสรรคใจหรรษา

คาเปาหมาย

88.00 : 1. เพื่อใหเด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติ 2. เพื่อใหเด็กสนใจเรียนรู สิ่งรอบตัวและรักการเรียนรู 3. เพื่อใหเด็กมีความมั่นใจ

และกลาแสดงออก มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

ผลสําเร็จ

93.00 : 1. เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติมากขึ้น 2. เด็กสนใจเรียนรู สิ่งรอบตัวและรักการเรียนรูมากขึ้น 3. เด็กมีความมั่นใจและ

กลาแสดงออก มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนาผูเรียนตามจิตตารมณของเซนตปอล เดอ ชารตร

โครงการ

1. 1.โครงการอัตลักษณศิษยอนุบาล

คาเปาหมาย
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90.00 : 1. เพื่อใหเด็กเปนผูมีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น ชวยเหลือผูอื่นในสังคมรักการทํางานยอมรับความคิดของผูอื่น และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง 2.

เพ่ือใหเด็กมีความรู ความเขาใจ มุงมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเองและทํางานอยางมีความสุขตามอัตลักษณของโรงเรียน 3. เพื่อใหเด็กเด็กมี

คุณธรรมจริยธรรมตามจุดเนนของโรงเรียน และสอดคลองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 4. เพื่อใหเด็กเปนผูที่ซื่อตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา

กตัญู รูคุณ ตามอัตลักษณของนักเรียนและตามเอกลักษณของสถานศึกษาตามจิตตารมณของเซนตปอลฯ

ผลสําเร็จ

96.20 : 1. เด็กเปนผูมีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น ชวยเหลือผูอื่นในสังคมรักการทํางานยอมรับความคิดของผูอื่น และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางมากขึ้น 2.

เด็กมีความรู ความเขาใจ มุงมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเองและทํางานอยางมีความสุขตามอัตลักษณของโรงเรียนมากขึ้น 3. เด็กมีคุณธรรม

จริยธรรมตามจุดเนนของโรงเรียน และสอดคลองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น 4. เด็กเปนผูที่ซื่อตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญู รูคุณ

ตามอัตลักษณของนักเรียนและตามเอกลักษณของสถานศึกษาตามจิตตารมณของเซนตปอลฯมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. 2.โครงการวันสําคัญอภิบาลและแพรธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : 1. เพื่อใหเด็กเปนผูมีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น ชวยเหลือผูอื่นในสังคมรักการทํางานยอมรับความคิดของผูอื่น และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางมากขึ้น

2. เพ่ือใหเด็กมีความรู ความเขาใจ มุงมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเองและทํางานอยางมีความสุขตามอัตลักษณของโรงเรียนมากขึ้น 3. เพื่อใหเด็กมี

คุณธรรมจริยธรรมตามจุดเนนของโรงเรียน และสอดคลองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น 4. เพื่อใหเด็กเปนผูที่ซื่อตรง เรียบงาย การงาน รัก

เมตตา กตัญู รูคุณ ตามอัตลักษณของนักเรียนและตามเอกลักษณของสถานศึกษาตามจิตตารมณของเซนตปอลฯมากขึ้น

ผลสําเร็จ

95.43 : 1. เด็กเปนผูมีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น ชวยเหลือผูอื่นในสังคมรักการทํางานยอมรับความคิดของผูอื่น และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางมากขึ้น 2.

เด็กมีความรู ความเขาใจ มุงมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเองและทํางานอยางมีความสุขตามอัตลักษณของโรงเรียนมากขึ้น 3. เด็กมีคุณธรรม

จริยธรรมตามจุดเนนของโรงเรียน และสอดคลองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น 4. เด็กเปนผูที่ซื่อตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญู รูคุณ

ตามอัตลักษณของนักเรียนและตามเอกลักษณของสถานศึกษาตามจิตตารมณของเซนตปอลฯมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. 3.โครงการหนูนอยสรางสรรคใจหรรษา

คาเปาหมาย

90.00 : 1. เพื่อใหเด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติ 2. เพื่อใหเด็กสนใจเรียนรู สิ่งรอบตัวและรักการเรียนรู 3. เพื่อใหเด็กมีความมั่นใจ

และกลาแสดงออก มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

ผลสําเร็จ

93.00 : 1. เด็กชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและธรรมชาติมากขึ้น 2. เด็กสนใจเรียนรู สิ่งรอบตัวและรักการเรียนรูมากขึ้น 3. เด็กมีความมั่นใจและ

กลาแสดงออก มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4. โครงการสงเสริมพลิกฟนผืนปาดวยพระบารมี

คาเปาหมาย

90.00 : 1. โรงเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 2. ความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษา 3. โรงเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด ปลอดภัย 4. สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางเพียงพอ อยูในสภาพพรอมใชตอการรับบริการและสงเสริมสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย 5.

โรงเรียนมีความสําเร็จ พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไปตอการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับอัตลักษณของผูเรียน

ผลสําเร็จ

91.00 : 1. โรงเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 2. ความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษา 3. โรงเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด ปลอดภัย 4. สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางเพียงพอ อยูในสภาพพรอมใชตอการรับบริการและสงเสริมสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย 5.

โรงเรียนมีความสําเร็จ พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไปตอการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับอัตลักษณของผูเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและกระบวนการจัดการเรียนรู

โครงการ

1. 1.โครงการวงเสริมขวัญและกําลังใจ

คาเปาหมาย

88.00 : 1. บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 2. บุคลากรครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ตามจิตตารมณของเซนตปอลมากขึ้น 3. บุคลากรครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความซ่ือสัตยในหนาท่ี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีขวัญและกําลังใจในการมุงมั่น พัฒนาผูเรียน และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ตามจิตตารมณของเซนตปอลมากขึ้น

ผลสําเร็จ

93.32 : 1. บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 2. บุคลากรครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ตามจิตตารมณของเซนตปอลมากขึ้น 3. บุคลากรครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความซ่ือสัตยในหนาท่ี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีขวัญและกําลังใจในการมุงมั่น พัฒนาผูเรียน และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ตามจิตตารมณของเซนตปอลมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

Page 21 of 80



กระทรวงศึกษาธิการ เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรท่ี 4

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสูองคการมาตรฐานสากล

โครงการ

1. 1.โครงการอภิบาลพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

91.00 : 1. เพื่อใหเด็กเปนผูมีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น ชวยเหลือผูอื่นในสังคมรักการทํางานยอมรับความคิดของผูอื่น และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง 2.

เพ่ือใหเด็กมีความรู ความเขาใจ มุงมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเองและทํางานอยางมีความสุขตามอัตลักษณของโรงเรียน 3. เพื่อใหเด็กมีคุณธรรม

จริยธรรมตามจุดเนนของโรงเรียน และสอดคลองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 4. เพื่อใหเด็กเปนผูที่ซื่อตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญู รูคุณ

ตามอัตลักษณของนักเรียนและตามเอกลักษณของสถานศึกษาตามจิตตารมณของเซนตปอลฯ

ผลสําเร็จ

95.60 : 1. เด็กเปนผูมีความเอ้ืออาทรตอผูอื่น ชวยเหลือผูอื่นในสังคมรักการทํางานยอมรับความคิดของผูอื่น และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางมากขึ้น 2.

เด็กมีความรู ความเขาใจ มุงมั่นพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเองและทํางานอยางมีความสุขตามอัตลักษณของโรงเรียนมากขึ้น 3. เด็กมีคุณธรรม

จริยธรรมตามจุดเนนของโรงเรียน และสอดคลองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น 4. เด็กเปนผูที่ซื่อตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญู รูคุณ

ตามอัตลักษณของนักเรียนและตามเอกลักษณของสถานศึกษาตามจิตตารมณของเซนตปอลฯมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู

โครงการ

1. 1. โครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ

คาเปาหมาย

75.00 : 1. เพื่อใหผูเรียนไดนําเสนอผลงาน แสดงความสามารถดานทักษะวิชาการ ใหเกิดการรับรูกับเพื่อนครู ผูบริหาร ผูปกครอง ผานโครงการงาน

วิชาการ 2. เพ่ือใหผูเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด แสดงออกอยางเหมาะสมและสรางสรรค 3. เพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาใหมี

ผลงานที่เปนประโยชนตอการเรียนรู ตลอดจนเกิดความกาวหนาสรางความภาคภูมิใจใหตนและสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

77.48 : 1. ผูเรียนไดนําเสนอผลงาน แสดงความสามารถดานทักษะวิชาการ ใหเกิดการรับรูกับเพื่อนครู ผูบริหาร ผูปกครอง ผานโครงการงานวิชาการเพิ่ม

ขึ้น 2. ผูเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด แสดงออกอยางเหมาะสมและสรางสรรคมากขึ้น 3. ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาใหมีผลงานที่

เปนประโยชนตอการเรียนรู ตลอดจนเกิดความกาวหนา สรางความภาคภูมิใจใหตนและสถานศึกษาอยางตอเนื่องมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. 2.โครงการสงเสริมทักษะความรูภาษาไทย
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คาเปาหมาย

88.00 : 1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถและมีทักษะในการดําเนินชีวิตตามจุดเนนของหลักสูตรสถานศึกษาไดมากขึ้น 2. เพื่อสงเสริมใหผู

เรียนมีพัฒนาการในดานการอานคิดวิเคราะหและเขียนไดมากขึ้น 3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง เปนระบบคิดสรางสรรคตัดสินใจ

แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผลไดมากขึ้น 4. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคไดมากขึ้น 5. เพื่อใหสถานศึกษาจัด

โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณของผูเรียนได 6. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร มี

สมรรถนะที่สําคัญ มีทักษะชีวิต สุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น 7. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางาน มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต รูจักการใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน และสามารถสรางอาชีพเสริมใหแกตนเองไดเพิ่มมากขึ้น

ผลสําเร็จ

96.00 : 1. ผูเรียนมีความรูความสามารถและมีทักษะในการดําเนินชีวิตตามจุดเนนของหลักสูตรสถานศึกษาไดมากขึ้น 2. ผูเรียนมีพัฒนาการในดานการอาน

คิดวิเคราะหและเขียนไดมากขึ้น 3. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง เปนระบบคิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผลไดมากขึ้น 4. ผู

เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคไดมากขึ้น 5. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณของผูเรียนได

6. ผูเรียนมีความรูความเขาใจมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร มีสมรรถนะที่สําคัญ มีทักษะชีวิต สุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น 7. ผูเรียนมีทักษะ

พ้ืนฐานในการทํางาน มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสามารถสรางอาชีพเสริมใหแกตนเองไดเพิ่มมากข้ึน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

3. 3.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

88.00 : 1. เพื่อใหผูเรียนมีสุนทรียภาพที่ดี ไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ สามารถนําสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน

ซ่ึงเกิดจากการประยุกต ความรูที่เกิดจากการบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับศิลปะ 2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรเพิ่มมากข้ึนผาน

กิจกรรมการแขงขันตามโอกาสที่สถานศึกษากําหนดได 3. เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพดานทักษะการคิดวิเคราะห การคิดคํานวณและการคิดเลขเร็ว

ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอเนื่อง 4. เพื่อใหผูเรียนไดใชทักษะภาษาซึ่งเกิดจากการประยุกตความรูที่เกิดจากการบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับภาษา

อังกฤษได

ผลสําเร็จ

94.38 : 1. ผูเรียนมีสุนทรียภาพที่ดี ไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ สามารถนําสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่ง

เกิดจากการประยุกต ความรูที่เกิดจากการบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับศิลปะเพิ่มมากขึ้น 2. ผูเรียนมีความรูความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้นผาน

กิจกรรมการแขงขันตามโอกาสที่สถานศึกษากําหนดไดดีขึ้น 3. ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพดานทักษะการคิดวิเคราะห การคิดคํานวณและการคิดเลขเร็วผาน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอเนื่องเพ่ิมมากขึ้น 4. ผูเรียนไดใชทักษะภาษาซึ่งเกิดจากการประยุกตความรูที่เกิดจากการบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับภาษา

อังกฤษไดดีขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่
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วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

88.00 : 1. เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนทักษะที่จําเปนนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่สูง

ขึ้นตลอดจนสนับสนุนใหเกิด ความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียนผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอเนื่องตลอดปการศึกษา 2.เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการคิด

วิเคราะห สังเคราะห วางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน นําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมาจัดทําเปนโครงงานตอยอดผลงานทางวิทยาศาสตรของตน ไปสูการ

สรางนวัตกรรม และเผยแพรใหเปนประโยชนตอผูอื่น เกิดความภาคภูมิใจกับผูเรียนและสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 3.เพื่อใหผูเรียนกลาแสดงออก และ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งอธิบายขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง มีทักษะในการใชสื่อ เทคโนโลยีนําเสนอผล

งานทางวิทยาศาสตร โดยผานการจัดนิทรรศการตางๆ 4.เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การเห็นคุณคาของ

วัสดุเหลือใช โดยตระหนักถึงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

92.22 : 1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนทักษะที่จําเปนนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่สูงขึ้น

ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดความ กาวหนาและพัฒนาการของผูเรียนผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอเนื่องตลอดปการศึกษามากขึ้น 2.ผูเรียนมีทักษะการคิด

วิเคราะห สังเคราะห วางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน นําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมาจัดทําเปนโครงงานตอยอดผลงานทางวิทยาศาสตรของตนไปสู การ

สรางนวัตกรรม และเผยแพรใหเปนประโยชนตอผูอื่น เกิดความภาคภูมิใจกับผูเรียนและสถานศึกษาอยางตอเนื่องมากขึ้น 3.ผูเรียนกลาแสดงออก และ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งอธิบายขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง มีทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีนํา เสนอผล

งานทางวิทยาศาสตร โดยผานการจัดนิทรรศการตางๆมากขึ้น 4.ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การเห็นคุณคาของ

วัสดุเหลือใช โดยตระหนักถึงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. 5.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คาเปาหมาย

88.00 : 1.เพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะที่จําเปน นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่สูงขึ้น

ตลอดจนสนับสนุนใหเกิด ความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอเนื่องตลอดปการศึกษา 2.เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค และคานิยมที่ดีงามของสังคม ที่อาน ฟง ดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 3.เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ

ทักษะ กระบวนการ และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลสําเร็จ

92.36 : 1.ผูเรียนมีศักยภาพดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะที่จําเปน นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่สูงขึ้น ตลอดจน

สนับสนุนใหเกิด ความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอเนื่องตลอดปการศึกษามากขึ้น 2.ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค และคานิยมที่ดีงามของสังคม ที่อาน ฟง ดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองดีขึ้น 3.ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ

กระบวนการ และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

6. 6.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางศิลปะ

คาเปาหมาย

88.00 : 1.เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสสงเสริมการเรียนรูดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตามความถนัด ความสนใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสมม 2.เพื่อใหผู

เรียนไดแสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตลอดจนการเพิ่มประสบการตรงผานการแสดงศักยภาพทั้งภายในสถานศึกษาและ

สาธารณชน 3.เพ่ือใหผูเรียนรักความเปนไทย และเห็นคุณคาในวัฒนธรรมไทย

ผลสําเร็จ

92.50 : 1.ผูเรียนมีโอกาสสงเสริมการเรียนรูดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตามความถนัด ความสนใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสมมากขึ้น 2.ผูเรียนได

แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตลอดจนการเพิ่มประสบการตรงผานการแสดงศักยภาพทั้งภายในสถานศึกษาและ

สาธารณชน มากขึ้น 3.ผูเรียนรักความเปนไทย และเห็นคุณคาในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

7. 7.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางการงานอาชีพ

คาเปาหมาย

88.00 : 1. เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสสงเสริมการเรียนรูดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตามความถนัด ความสนใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 2. เพื่อใหผู

เรียนไดแสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตลอดจนการเพิ่มประสบการตรงผานการแสดงศักยภาพทั้งภายในสถานศึกษาและ

สาธารณชน 3. เพ่ืใหผูเรียนรักความเปนไทย และเห็นคุณคาในวัฒนธรรมไทย

ผลสําเร็จ

92.66 : 1. ผูเรียนมีโอกาสสงเสริมการเรียนรูดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตามความถนัด ความสนใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสมมากขึ้น 2.ผูเรียนได

แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตลอดจนการเพิ่มประสบการตรงผานการแสดงศักยภาพทั้งภายในสถานศึกษาและ

สาธารณชนมากขึ้น 3.เพื่อใหผูเรียนรักความเปนไทย และเห็นคุณคาในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

8. 8.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางภาษาตางประเทศ

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2. ผูเรียนมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ

เสริมจากการเรียนรูในหองเรียนปกติ 3. ผูเรียนเกิดความคุนเคยตอสําเนียงการพูดภาษาอังกฤษของอาจารยชาวตางประเทศ 4. ผูเรียนไดฝกฝนทักษะการ

คิด การแกปญหา และสามารถนําคําศัพทที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
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ผลสําเร็จ

93.20 : 1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 2. ผูเรียนมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษา

อังกฤษ เสริมจากการเรียนรูในหองเรียนปกติมากขึ้น 3. ผูเรียนเกิดความคุนเคยตอสําเนียงการพูดภาษาอังกฤษของอาจารยชาวตางประเทศดีขึ้น 4. ผูเรียน

ไดฝกฝนทักษะการคิด การแกปญหา และสามารถนําคําศัพทที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

9. 9.โครงการใฝรูใฝเรียนแลกเปลี่ยนความคิด

คาเปาหมาย

85.00 : 1. ผูเรียนมีความรูดานวิชาการครบ 8 กลุมสาระเพิ่มเติมจากการเรียนรูภายในหองเรียน 2. ผูเรียนใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา

อยางตอเน่ือง 3. ผูเรียนมีความรูพืชสมุนไพรผานการเรียนรูจากปายนิเทศ 4. ผูเรียนหาความรูไดดวยตนเองมีความใฝรูใฝเรียน 5. ผูเรียนไดเรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 6. ผูเรียนไดใชประโยชนจากพื้นที่ภายในสถานศึกษาในการปลูกพืชผักและนํามาประกอบอาหาร

ผลสําเร็จ

92.50 : 1. ผูเรียนมีความรูดานวิชาการครบ 8 กลุมสาระเพิ่มเติมจากการเรียนรูภายในหองเรียนมากขึ้น 2. ผูเรียนใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในสถาน

ศึกษาอยางตอเน่ืองมากขึ้น 3. ผูเรียนมีความรูพืชสมุนไพรผานการเรียนรูจากปายนิเทศมากขึ้น 4. ผูเรียนหาความรูไดดวยตนเองมีความใฝรูใฝเรียนมากขึ้น

5. ผูเรียนไดเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 6. ผูเรียนไดใชประโยชนจากพื้นที่ภายในสถานศึกษาในการปลูกพืชผักและนํามาประกอบอาหารมาก

ขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

10. 10.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางสุขศึกษาและพลศึกษา

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนรูจักการดูแลตนเองใหมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมถึงการรูจักดูแลสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย ผานกิจกรรมเสริม

หลักสูตรอยางหลากหลายและ ตอเนื่อง 2. ผูเรียนแสดงความเปนผูนํา ผูตาม โดยผานกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายรวมทั้งรูจักใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 3. ผูเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง ใหมีความแข็งแกรงทางดานรางกาย

ผลสําเร็จ

91.86 : 1. ผูเรียนรูจักการดูแลตนเองใหมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมถึงการรูจักดูแลสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย ผานกิจกรรมเสริม

หลักสูตรอยางหลากหลายและ ตอเนื่องมากขึ้น 2. ผูเรียนแสดงความเปนผูนํา ผูตาม โดยผานกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายรวมทั้งรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนมากขึ้น 3. ผูเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง ใหมีความแข็งแกรงทางดานรางกายมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนาผูเรียนตามจิตตารมณของเซนตปอล เดอ ชารตร

โครงการ

1. 1.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางศิลปะ

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนมีโอกาสสงเสริมการเรียนรูดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตามความถนัด ความสนใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 2. ผูเรียนไดแสดง

ศักยภาพและพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตลอดจนการเพิ่มประสบการตรงผานการแสดงศักยภาพทั้งภายในสถานศึกษาและสาธารณชน

3. ผูเรียนรักความเปนไทย และเห็นคุณคาในวัฒนธรรมไทย

ผลสําเร็จ

92.50 : 1. ผูเรียนมีโอกาสสงเสริมการเรียนรูดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตามความถนัด ความสนใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสมมากขึ้น 2. ผูเรียนได

แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ตลอดจนการเพิ่มประสบการตรงผานการแสดงศักยภาพทั้งภายในสถานศึกษาและ

สาธารณชนมากขึ้น 3. ผูเรียนรักความเปนไทย และเห็นคุณคาในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. 2.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนมีศักยภาพดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะที่จําเปน นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่สูงขึ้น ตลอด

จนสนับสนุนใหเกิดความ กาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอเนื่องตลอดปการศึกษา 2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

และคานิยมที่ดีงามของสังคม ที่อาน ฟง ดู และสื่อสาร โดยการ พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 3. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการ

และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผลสําเร็จ

92.36 : 1. ผูเรียนมีศักยภาพดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะที่จําเปน นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่สูงขึ้น ตลอด

จนสนับสนุนใหเกิดความ กาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตอเนื่องตลอดปการศึกษามากขึ้น 2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค และคานิยมที่ดีงามของสังคม ที่อาน ฟง ดู และสื่อสาร โดยการ พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองดีขึ้น 3. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ

กระบวนการ และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

3. 3.โครงการสงเสริมระเบียบวินัย

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกําหนดของโรงเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 2. ผูเรียนรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติตาง ๆ

ของโรงเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 3. ผูเรียนเปนผูนําและผูตามที่ดี 4. ผูเรียนมีความซื่อสัตย รักความเปนประชาธิปไตยและเปนพลเมืองที่ดี 5. ผู

เรียนมีระเบียบวินัยตามขอกําหนดของสถานศึกษา 6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนผูมีระเบียบวินัย สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 7. ผูเรียนปฏิบัติตน

ตามอัตลักษณของโรงเรียน 8. ผูเรียนมีคุณธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เปนนักเรียนที่ดี เปนลูกที่ดี

ผลสําเร็จ

90.78 : 1. ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกําหนดของโรงเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น 2. ผูเรียนรับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ

ตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น 3. ผูเรียนเปนผูนําและผูตามที่ดีมากขึ้น 4. ผูเรียนมีความซื่อสัตย รักความเปนประชาธิปไตยและ

เปนพลเมืองที่ดีมากขึ้น 5. ผูเรียนมีระเบียบวินัยตามขอกําหนดของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 6. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนผูมีระเบียบวินัย สามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันไดเพ่ิมมากขึ้น 7. ผูเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 8. ผูเรียนมีคุณธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เปนนักเรียนที่ดี

เปนลูกที่ดีเพิ่มมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4.โครงการโรงเรียนสีขาว

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ตามที่ครูกําหนดไดอยางครบถวน 2.ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และสิ่งมอมเมา มีทักษะ

ในการปฏิเสธการชักชวนเรื่องยาเสพติดอยางชัดเจน 3.ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส สามารถบอกวิธีการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคเอดสไดอยาง

ชัดเจน

ผลสําเร็จ

93.00 : 1. ผูเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ตามที่ครูกําหนดไดอยางครบถวนเพิ่มมากขึ้น 2.ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และสิ่ง

มอมเมา มีทักษะในการปฏิเสธการชักชวนเรื่องยาเสพติดอยางชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 3.ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส สามารถบอกวิธีการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากโรคเอดสไดอยางชัดเจนมากขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

5. 5.โครงการกิจกรรมผูเรียน

คาเปาหมาย
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88.00 : 1. ผูเรียนไดระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา คุณครูและผูมีพระคุณ ยกยองเชิดชูบิดา มารดา และผูมีพระคุณ ดวยการแสดงความรัก กตัญู

กตเวที 2. ผูเรียนไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 3. ผูเรียนไดแสดงความเคารพตอคุณครูและผูมีพระคุณ 4. ผูเรียนรักและภูมิใจในสถาบัน

5. ผูเรียนสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูและนักเรียน 6. ผูเรียนเกิดความรักและเทิดทูนในขนบธรรมเนียมประเพณี เคารพ รักตอสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย 7. ผูเรียนไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 8. ผูเรียนไดแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหา

กษัตริย 9. ผูเรียนไดรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 10. ผูเรียนไดรูจักขอขมาตอแมพระคงคาและปลูกจิตสํานึก

ใหรูถึงคุณคาของน้ํา 11. ผูมีสวนเกี่ยวของเห็นความสําคัญในการอนุรักษ รวมสืบสานประเพณีและศิลปะ การแสดงของไทย สอดแทรกความรู การอนุรักษ

ทรัพยากรนํ้า 12. ผูเรียนเห็นคุณคา รวมสืบสานและอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีและการแตงของไทย 13. ผูเรียน อนุรักษการละเลนพื้นบานของไทยใหคง

อยู 14. ผูเรียนไดรูจักการวางแผน การทํางานทํางานเปนทีมและลงมือปฏิบัติจริง 15. ผูเรียนรูจักการแบงปน สรางโอกาสและเปนผูใหที่ดี 16. ผูเรียน

สุขภาพตลอดจนการจัดโอกาสใหผูเรียนไดออกกําลังกายอยางถูกตองและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุดม 17. ผูเรียนรูจักความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย

และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 18. ผูเรียนใหมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ 19. ผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รูจักหนาที่

เปนคนดีมีคุณธรรม 20. ผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ผลสําเร็จ

90.64 : 1. ผูเรียนไดระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา คุณครูและผูมีพระคุณ ยกยองเชิดชูบิดา มารดา และผูมีพระคุณ ดวยการแสดงความรัก กตัญู

กตเวทีมากขึ้น 2. ผูเรียนไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณมากขึ้น 3. ผูเรียนไดแสดงความเคารพตอคุณครูและผูมีพระคุณมากขึ้น 4. ผูเรียน

รักและภูมิใจในสถาบันมากขึ้น 5. ผูเรียนสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูและนักเรียนมากขึ้น 6. ผูเรียนเกิดความรักและเทิดทูนในขนบธรรมเนียม

ประเพณี เคารพ รักตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยมากขึ้น 7. ผูเรียนไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยมากขึ้น 8. ผู

เรียนไดแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยมากขึ้น 9. ผูเรียนไดรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการระลึกถึงพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมากขึ้น 10. ผูเรียนไดรูจักขอขมาตอแมพระคงคาและปลูกจิตสํานึกใหรูถึงคุณคาของนํ้ามากขึ้น 11. ผูมีสวนเกี่ยวของเห็นความสําคัญในการ

อนุรักษ รวมสืบสานประเพณีและศิลปะ การแสดงของไทย สอดแทรกความรู การอนุรักษทรัพยากรนํ้ามากขึ้น 12. ผูเรียนเห็นคุณคา รวมสืบสานและ

อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีและการแตงของไทยมากขึ้น 13. ผูเรียน อนุรักษการละเลนพื้นบานของไทยใหคงอยูมากขึ้น 14. ผูเรียนไดรูจักการวางแผน

การทํางานทํางานเปนทีมและลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น 15. ผูเรียนรูจักการแบงปน สรางโอกาสและเปนผูใหที่ดีมากขึ้น 16. ผูเรียนสุขภาพตลอดจนการจัด

โอกาสใหผูเรียนไดออกกําลังกายอยางถูกตองและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุดมากขึ้น 17. ผูเรียนรูจักความสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัยและสามารถดํารง

ชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขมากขึ้น 18. ผูเรียนใหมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณมากขึ้น 19. ผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รูจักหนาที่

เปนคนดีมีคุณธรรมมากขึ้น 20. ผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีมากขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ี

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. 6.โครงการเสริมสรางอัตลักษณศิษยเซนตปอล

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนเปนผูที่มีความซื่อสัตย ไมหวังไดสิ่งของหรือศัพทสินของผูอื่น พอใจในสิ่งที่ ตนมี ไมคดโกง เปนผูที่มีความซื่อตรง มีความยุติธรรมและไม

เอาเปรียบผูอ่ืน 2. ผูเรียนเปนผูที่มีความเมตตากรุณา รูจักชวยเหลือ แบงปน รักและรับใชผูอื่น ตามจิตตารมณของคณะเซนตปอลฯ 3. ผูเรียนเปนคนดี มี

คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของนักเรียน 4. ผูเรียนรูจักรักศักดิ์ศรีของตนเอง และเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของผูอื่น สามารถบอกแนวทางปฏิบัติเพื่อชวย

ปองกันการคามนุษยและตอตานการใชความรุนแรงไดอยางเหมาะสม

ผลสําเร็จ

92.50 : 1. ผูเรียนเปนผูที่มีความซื่อสัตย ไมหวังไดสิ่งของหรือศัพทสินของผูอื่น พอใจในสิ่งที่ ตนมี ไมคดโกง เปนผูที่มีความซื่อตรง มีความยุติธรรมและไม

เอาเปรียบผูอ่ืนมากขึ้น 2. ผูเรียนเปนผูที่มีความเมตตากรุณา รูจักชวยเหลือ แบงปน รักและรับใชผูอื่น ตามจิตตารมณของคณะเซนตปอลฯมากขึ้น 3. ผู
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เรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของนักเรียนมากขึ้น 4. ผูเรียนรูจักรักศักดิ์ศรีของตนเอง และเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของผูอื่น สามารถบอก

แนวทางปฏิบัติเพื่อชวยปองกันการคามนุษยและตอตานการใชความรุนแรงไดอยางเหมาะสมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

7. 7.โครงการอภิบาลพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ ทักษะการแกปญหา การตัดสินใจ การคิดอยางสรางสรรค เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองและเปนแบบอยาง

ที่ดีใหแกผูอ่ืน 2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักคําสอน เจริญชีวิตตามคุณคาพระวรสาร เปนคนดีมีคุณธรรม และดําเนินชีวิตดวยความชอบธรรม

3. เพ่ือสรางความตระหนักและสรางจิสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม ดูแลและหวงแหนสิ่งสรางของ

พระเจา

ผลสําเร็จ

91.00 : 1. ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ ทักษะการแกปญหา การตัดสินใจ การคิดอยางสรางสรรค เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองและเปนแบบอยาง

ที่ดีใหแกผูอ่ืนมากขึ้น 2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักคําสอน เจริญชีวิตตามคุณคาพระวรสาร เปนคนดีมีคุณธรรม และดําเนินชีวิตดวยความ

ชอบธรรมมากขึ้น 3. เพื่อสรางความตระหนักและสรางจิสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม ดูแลและหวงแหน

ส่ิงสรางของพระเจามากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

8. 8.โครงการวันสําคัญอภิบาลและแพรธรรม

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนและผูเขารวมโครงการรําลึกถึงพระคุณ คุณงามความดี ชีวประวัติของนักบุญและนํามาเปนแบบอยางในชีวิตประจําวัน 2. ผูเรียนรูจัก

รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาวคาทอลิก รูถึงวันสําคัญทางศาสนาตามเทศกาลตางๆ และเปนการเผยแพรศาสนาแกกลุมชน 3. ผูเรียนและ

ผูเขารวมโครงการรูถึงความสําคัญของวันอัสสัมชัญ ตลอดจนรําลึกถึงประวัติความเปนมาของโรงเรียน และปลูกฝงนักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม และ

ความรัก ตอสถาบัน มีความภาคภูมิใจ ในเกียรติยศของสถาบัน

ผลสําเร็จ

93.50 : 1. ผูเรียนและผูเขารวมโครงการรําลึกถึงพระคุณ คุณงามความดี ชีวประวัติของนักบุญและนํามาเปนแบบอยางในชีวิตประจําวันมากขึ้น 2. ผูเรียน

รูจักรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาวคาทอลิก รูถึงวันสําคัญทางศาสนาตามเทศกาลตางๆ และเปนการเผยแพรศาสนาแกกลุมชนมากขึ้น 3.

ผูเรียนและผูเขารวมโครงการรูถึงความสําคัญของวันอัสสัมชัญ ตลอดจนรําลึกถึงประวัติความเปนมาของโรงเรียน และปลูกฝงนักเรียนดานคุณธรรม

จริยธรรม และความรัก ตอสถาบัน มีความภาคภูมิใจ ในเกียรติยศของสถาบันมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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9. 9.โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

88.00 : 1. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 2. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมี

สวนเก่ียวของ รูจักอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชน 3. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ ตระหนักถึงคุณคา

ของพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 4. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ปลูก

ฝงจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนในการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาได

6. บุคลากร ผูเรียนตระหนักและมีความรับผิดชอบในการใชวัสดุอุปกรณ ดูแลรักษา ส่ือเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม และจัดสภาพแวดลอมอาคารสถานที่ให

พรอมใชงานเอ้ือตอการ เรียนรูไดดี

ผลสําเร็จ

91.30 : 1. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 2. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครอง

และผูมีสวนเกี่ยวของ รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 3. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ

ตระหนักถึงคุณคาของพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนมากขึ้น 4. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 5. ปลูกฝงจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนในการใชพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาไดมากยิ่งขึ้น 6. บุคลากร ผูเรียนตระหนักและมีความรับผิดชอบในการใชวัสดุอุปกรณ ดูแลรักษา สื่อเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม และจัดสภาพแวดลอมอาคารสถานที่ใหพรอมใชงานเอื้อตอการ เรียนรูไดดียิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

10. 10.โครงการสงเสริมพลิกฟนผืนปาดวยพระบารมี

คาเปาหมาย

88.00 : 1. โรงเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 2. ความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษา 3. โรงเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด ปลอดภัย 4. สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางเพียงพอ อยูในสภาพพรอมใชตอการรับบริการและสงเสริมสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย 5.

โรงเรียนมีความสําเร็จ พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไปตอการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับอัตลักษณของผูเรียน

ผลสําเร็จ

89.00 : 1. โรงเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 2. ความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษา 3. โรงเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด ปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น 4. สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยว

กับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางเพียงพอ อยูในสภาพพรอมใชตอการรับบริการและสงเสริมสุขภาพ อนามัย ความ

ปลอดภัย เพ่ิมมากขึ้น 5. โรงเรียนมีความสําเร็จ พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไปตอการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับอัต

ลักษณของผูเรียน เพ่ิมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

11. 11.โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

89.00 : 1. ผูเรียนมีความรูดานวิชาการครบ 8 กลุมสาระเพิ่มเติมจากการเรียนรูภายในหองเรียน 2. ผูเรียนใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา

อยางตอเน่ือง 3. ผูเรียนมีความรูพืชสมุนไพรผานการเรียนรูจากปายนิเทศ 4. ผูเรียนหาความรูไดดวยตนเองมีความใฝรูใฝเรียน 5. ผูเรียนไดเรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 6. ผูเรียนไดใชประโยชนจากพื้นที่ภายในสถานศึกษาในการปลูกพืชผักและนํามาประกอบอาหาร

ผลสําเร็จ

92.50 : 1. ผูเรียนมีความรูดานวิชาการครบ 8 กลุมสาระเพิ่มเติมจากการเรียนรูภายในหองเรียนมากขึ้น 2. ผูเรียนใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในสถาน

ศึกษาอยางตอเน่ืองมากขึ้น 3. ผูเรียนมีความรูพืชสมุนไพรผานการเรียนรูจากปายนิเทศมากขึ้น 4. ผูเรียนหาความรูไดดวยตนเองมีความใฝรูใฝเรียนมากขึ้น

5. ผูเรียนไดเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 6. ผูเรียนไดใชประโยชนจากพื้นที่ภายในสถานศึกษาในการปลูกพืชผักและนํามาประกอบอาหารมาก

ขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

12. 12.โครงการสงเสริมทักษะความรูทางสุขศึกษาและพลศึกษา

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียนรูจักการดูแลตนเองใหมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมถึงการรูจักดูแลสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย ผานกิจกรรมเสริม

หลักสูตรอยางหลากหลายและ ตอเนื่อง 2. ผูเรียนแสดงความเปนผูนํา ผูตาม โดยผานกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายรวมทั้งรูจักใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 3. ผูเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง ใหมีความแข็งแกรงทางดานรางกาย

ผลสําเร็จ

91.86 : 1. ผูเรียนรูจักการดูแลตนเองใหมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี รวมถึงการรูจักดูแลสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย ผานกิจกรรมเสริม

หลักสูตรอยางหลากหลายและ ตอเนื่องมากขึ้น 2. ผูเรียนแสดงความเปนผูนํา ผูตาม โดยผานกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกําลังกายรวมทั้งรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนมากขึ้น 3. ผูเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง ใหมีความแข็งแกรงทางดานรางกายมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและกระบวนการจัดการเรียนรู

โครงการ
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1. 1.โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

90.00 : 1. โรงเรียนมีการสงเสริม และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ดวยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ ทันเหตุการณในยุค Digitalสถาน

ศึกษามีวัสดุ อุปกรณ และส่ือ เทคโนโลยีที่เพียงพอ และพรอมใช 2. โรงเรียนมีการสงเสริมการเรียนรูการสรางนวัตกรรม การเรียนการสอนที่หลากหลาย

สะดวกและเอ้ือ ตอการเรียนรู 3. โรงเรียนมีการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีของผูเรียนในการสรางงาน สืบคน และนําไปใชในชีวิตประจํา

วันไดอยางถูกตองเหมาะสม

ผลสําเร็จ

95.53 : 1. โรงเรียนมีการสงเสริม และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ดวยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ ทันเหตุการณในยุค Digitalสถาน

ศึกษามีวัสดุ อุปกรณ และส่ือ เทคโนโลยีที่เพียงพอ และพรอมใชเพิ่มมากขึ้น 2. โรงเรียนมีการสงเสริมการเรียนรูการสรางนวัตกรรม การเรียนการสอนที่

หลากหลาย สะดวกและเอ้ือ ตอการเรียนรูมากขึ้น 3. โรงเรียนมีการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีของผูเรียนในการสรางงาน สืบคน และ

นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. 2.โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

คาเปาหมาย

92.00 : 1. ครูและบุคลากรไดรับความรูประสบการณตรงตามสายงานมีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตตารมณของคณะภคินีเซนตปอล เดอ

ชารตร 2. ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบในหนาที่ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม 3. ครูและบุคลากร เปนผูมีระเบียบวินัย เปนแบบอยางที่ดี ใหเกียรติเคารพขอกําหนดขององคกรรวมกัน มีขวัญ

กําลังใจที่ดีในการทํางาน และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 4. ครูและบุคลากรใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางถูกตองสรางสรรคมีความสามารถใน

การผลิตส่ือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และนํามาใชในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมดี 5. ครูและบุคลากร เขารวมการอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู และ

นําความรูที่ไดรับมาปรับปรุง พัฒนาตนเอง พรอมนํามาขยายผลใหแกบุคลากรในองคกรได

ผลสําเร็จ

96.08 : 1. ครูและบุคลากรไดรับความรูประสบการณตรงตามสายงานมีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตตารมณของคณะภคินีเซนตปอล เดอ

ชารตร มากยิ่งขึ้น 2. ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบในหนาที่ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมากขึ้น 3. ครูและบุคลากร เปนผูมีระเบียบวินัย เปนแบบอยางที่ดี ใหเกียรติเคารพขอกําหนดขององคกร

รวมกัน มีขวัญกําลังใจที่ดีในการทํางาน และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร มากยิ่งขึ้น 4. ครูและบุคลากรใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางถูกตอง

สรางสรรคมีความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และนํามาใชในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมดี ยิ่งขึ้น 5. ครูและบุคลากร เขารวมการ

อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําความรูที่ไดรับมาปรับปรุง พัฒนาตนเอง พรอมนํามาขยายผลใหแกบุคลากรในองคกรไดดียิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
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กระทรวงศึกษาธิการ เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. 3.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

89.00 : 1. จัดโอกาสใหผูเรียน มีความรูและทักษะของตนตามความถนัดและสนใจผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 สํารวจความสนใจและความถนัดของผู

เรียนและดําเนินการสนับสนุนใหบริการความรูผานรูปแบบของชมรมตาง ๆ 3. สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะของตนเองเพิ่มเติม

จากหองเรียนปกติและทักษะอ่ืน ๆเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นเพิ่ม 4. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนพลเมืองโลที่ดีไดอยางเหมาะสม

5. ผูเรียนไดบําเพ็ญประโยชนมีจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 6. ผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารีที่

สอดคลองและกําหนดไวในหลักสูตรอยางครบถวน 7. วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในการปรับตัวเขากับผูอื่น

สามารถเขาใจกฎระเบียบ เคารพกติกามารยาทในสังคมที่ตัวเองอยูและนําไปสู การปรับตัวในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 8. จัดโอกาสการดูแลใหคํา

แนะนําผูเรียนในส่ิงตาง ๆรูจักวิธีการแกไขปญหาและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 9. ผูเรียนวิเคราะหจุดเดน จุดบกพรองและสามารถ

วางแผนทําใหตนเองมีความกาวหนาหรือแสดงออกไดอยางเหมาะสม 10. ผูเรียนคนพบศักยภาพของตนเองดานความถนัด ความสนใจในการศึกษาตอหรือ

การประกอบอาชีพและเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อไปสูสถาบันหรืออาชีพที่ สนใจไดอยางมีความพรอม

ผลสําเร็จ

89.12 : 1. จัดโอกาสใหผูเรียน มีความรูและทักษะของตนตามความถนัดและสนใจผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 2 สํารวจความสนใจและความ

ถนัดของผูเรียนและดําเนินการสนับสนุนใหบริการความรูผานรูปแบบของชมรมตาง ๆเพิ่มมากขึ้น 3. สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

ของตนเองเพ่ิมเติมจากหองเรียนปกติและทักษะอื่น ๆเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นเพิ่มมากขึ้น 4. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนพล

เมืองโลที่ดีไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 5. ผูเรียนไดบําเพ็ญประโยชนมีจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนมากข้ึน 6. ผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยว

กับกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคลองและกําหนดไวในหลักสูตรอยางครบถวน 7. วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนใหเกิด

ทักษะในการปรับตัวเขากับผูอื่นสามารถเขาใจกฎระเบียบ เคารพกติกามารยาทในสังคมที่ตัวเองอยูและนําไปสู การปรับตัวในการดํารงชีวิตไดอยางมีความ

สุข 8. จัดโอกาสการดูแลใหคําแนะนําผูเรียนในสิ่งตาง ๆรูจักวิธีการแกไขปญหาและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 9. ผูเรียน

วิเคราะหจุดเดน จุดบกพรองและสามารถวางแผนทําใหตนเองมีความกาวหนาหรือแสดงออกไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 10. ผูเรียนคนพบศักยภาพของ

ตนเองดานความถนัด ความสนใจในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพและเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อไปสูสถาบันหรืออาชีพที่ สนใจไดอยางมีความ

พรอมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4.โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจ

คาเปาหมาย

90.00 : 1. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. ครูและบุคลากรมีความซื่อสัตยในวิชาชีพ รูจักแลก

เปล่ียนเรียนรู มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีขวัญกําลังใจในการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษาดวยความรัก ศรัทธาใน องคกร 3. ครูและบุคลากรได

รับความรู ประสบการณตรงตาม สายงาน มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตตารมณของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร

ผลสําเร็จ

95.13 : 1. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 2. ครูและบุคลากรมีความซื่อสัตยในวิชาชีพ

รูจักแลกเปล่ียนเรียนรู มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีขวัญกําลังใจในการมุงม่ันพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษาดวยความรัก ศรัทธาใน องคกรมากยิ่งขึ้น 3.
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ครูและบุคลากรไดรับความรู ประสบการณตรงตาม สายงาน มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตตารมณของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตรม

ากยิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 4

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสูองคกรมาตรฐานสากล

โครงการ

1. 1.โครงการสัมพันธใยรักโรงเรียนสูชุมชน

คาเปาหมาย

88.00 : 1. ผูเรียน มีความรัก ความเอื้ออาทรมีจิตใจเมตตากรุณา แบงปน เสียสละชวยเหลือผูอื่น 2. ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่มีประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม

ชุมชน ดวยความเต็มใจตามความสามารถของตนโดยไมหวังผลตอบแทน 3. สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน อันจะสงผลให

เกิดความรวมมือที่ดีในการชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน 4.เห็นสภาพที่แทจริง ของส่ิงแวดลอมและสภาพความเปนอยูทางครอบครัวของผูเรียน 5. ผูเรียนได

รับความรูเกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น รูจักการทํางานรวมกันและไดลงมือปฏิบัติจริง 6. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบาน โรงเรียนและชุมชนและเปดโอกาสให

ผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวม

ผลสําเร็จ

89.50 : 1. ผูเรียน มีความรัก ความเอื้ออาทรมีจิตใจเมตตากรุณา แบงปน เสียสละชวยเหลือผูอื่น มากขึ้น 2. ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่มีประโยชนตอผูอ่ืน

และสังคม ชุมชน ดวยความเต็มใจตามความสามารถของตนโดยไมหวังผลตอบแทนมากขึ้น 3. สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางบานกับ

โรงเรียน อันจะสงผลใหเกิดความรวมมือที่ดีในการชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนมากขึ้น 4.เห็นสภาพที่แทจริง ของสิ่งแวดลอมและสภาพความเปนอยูทาง

ครอบครัวของผูเรียนมากขึ้น 5. ผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น รูจักการทํางานรวมกันและไดลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น 6. สรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางบาน โรงเรียนและชุมชนและเปดโอกาสใหผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. 2.โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

89.00 : 1. ผูเรียน มีความรัก ความเอื้ออาทรมีจิตใจเมตตากรุณา แบงปน เสียสละชวยเหลือผูอื่น 2. ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่มีประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม

ชุมชน ดวยความเต็มใจตามความสามารถของตนโดยไมหวังผลตอบแทน 3. สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน อันจะสงผลให

เกิดความรวมมือที่ดีในการชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน 4. เห็นสภาพที่แทจริง ของส่ิงแวดลอมและสภาพความเปนอยูทางครอบครัวของผูเรียน 5. ผูเรียนได

รับความรูเกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น รูจักการทํางานรวมกันและไดลงมือปฏิบัติจริง 6. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบาน โรงเรียนและชุมชนและเปดโอกาสให

ผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวม

ผลสําเร็จ

92.50 : 1. ผูเรียน มีความรัก ความเอื้ออาทรมีจิตใจเมตตากรุณา แบงปน เสียสละชวยเหลือผูอื่น มากขึ้น 2. ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่มีประโยชนตอผูอ่ืน

และสังคม ชุมชน ดวยความเต็มใจตามความสามารถของตนโดยไมหวังผลตอบแทนมากขึ้น 3. สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางบานกับ
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โรงเรียน อันจะสงผลใหเกิดความรวมมือที่ดีในการชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนมากขึ้น 4. เห็นสภาพที่แทจริง ของสิ่งแวดลอมและสภาพความเปนอยูทาง

ครอบครัวของผูเรียนมากขึ้น 5. ผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น รูจักการทํางานรวมกันและไดลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น 6. สรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางบาน โรงเรียนและชุมชนและเปดโอกาสใหผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

3. 3.โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

89.00 : 1. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 2. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมี

สวนเก่ียวของ รูจักอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชน 3. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ ตระหนักถึงคุณคา

ของพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 4. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ปลูก

ฝงจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนในการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาได

6. บุคลากร ผูเรียนตระหนักและมีความรับผิดชอบในการใชวัสดุอุปกรณ ดูแลรักษา ส่ือเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม และจัดสภาพแวดลอมอาคารสถานที่ให

พรอมใชงานเอ้ือตอ การเรียนรูไดดี

ผลสําเร็จ

91.30 : 1. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ มีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 2. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครอง

และผูมีสวนเกี่ยวของ รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 3. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ

ตระหนักถึงคุณคาของพลังงานและส่ิงแวดลอ,อยางยั่งยืนมากขึ้น 4. บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 5. ปลูกฝงจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรผูเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนในการใชพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาไดมากยิ่งขึ้น 6. บุคลากร ผูเรียนตระหนักและมีความรับผิดชอบในการใชวัสดุอุปกรณ ดูแลรักษา สื่อเทคโนโลยีไดอยาง

เหมาะสม และจัดสภาพแวดลอมอาคารสถานที่ใหพรอมใชงานเอื้อตอ การเรียนรูไดดียิ่งขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. 4.โครงการสงเสริมพลิกฟนผืนปาดวยพระบารมี

คาเปาหมาย

89.00 : 1. โรงเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 2. ความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษา 3. โรงเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด ปลอดภัย 4. สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางเพียงพอ อยูในสภาพพรอมใชตอการรับบริการและสงเสริมสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย 5.

โรงเรียนมีความสําเร็จ พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไปตอการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับอัตลักษณของผูเรียน
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ผลสําเร็จ

89.00 : 1. โรงเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 2. ความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษา 3. โรงเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด ปลอดภัย 4. สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางเพียงพอ อยูในสภาพพรอมใชตอการรับบริการและสงเสริมสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย 5.

โรงเรียนมีความสําเร็จ พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไปตอการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับอัตลักษณของผูเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. 5.โครงการโรงเรียนสีขาว

คาเปาหมาย

89.00 : 1. ผูเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ตามที่ครูกําหนดไดอยางครบถวน 2. ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และสิ่งมอมเมา มี

ทักษะในการปฏิเสธการชักชวนเร่ืองยาเสพติดอยางชัดเจน 3. ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส สามารถบอกวิธีการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคเอดส

ไดอยางชัดเจน

ผลสําเร็จ

93.00 : 1. ผูเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ตามที่ครูกําหนดไดอยางครบถวนเพิ่มมากขึ้น 2. ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และสิ่ง

มอมเมา มีทักษะในการปฏิเสธการชักชวนเรื่องยาเสพติดอยางชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 3. ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส สามารถบอกวิธีการปองกันตนเองให

ปลอดภัยจากโรคเอดสไดอยางชัดเจนมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

6. 6.โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

89.00 : 1. จัดโอกาสใหผูเรียน มีความรูและทักษะของตนตามความถนัดและสนใจผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2. สํารวจความสนใจและความถนัดของผู

เรียนและดําเนินการสนับสนุนใหบริการความรูผานรูปแบบของชมรมตาง ๆ 3. สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะของตนเองเพิ่มเติม

จากหองเรียนปกติและทักษะอ่ืน ๆเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่น 4. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนพลเมืองโลที่ดีไดอยางเหมาะสม 5.

ผูเรียนไดบําเพ็ญประโยชนมีจิตอาสาเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 6. ผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารีที่

สอดคลองและกําหนดไวในหลักสูตรอยางครบถวน 7. วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในการปรับตัวเขากับผูอื่น

สามารถเขาใจกฎระเบียบ เคารพกติกามารยาทในสังคมที่ตัวเองอยูและนําไปสู การปรับตัวในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 8. จัดโอกาสการดูแลใหคํา

แนะนําผูเรียนในส่ิงตาง ๆรูจักวิธีการแกไขปญหาและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 10. ผูเรียนคนพบศักยภาพของตนเองดานความถนัด

ความสนใจในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพและเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อไปสูสถาบันหรืออาชีพที่สนใจได อยางมีความพรอม

ผลสําเร็จ

89.12 : 1. จัดโอกาสใหผูเรียน มีความรูและทักษะของตนตามความถนัดและสนใจผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 2. สํารวจความสนใจและความ

ถนัดของผูเรียนและดําเนินการสนับสนุนใหบริการความรูผานรูปแบบของชมรมตาง ๆเพิ่มมากขึ้น 3. สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

ของตนเองเพ่ิมเติมจากหองเรียนปกติและทักษะอื่น ๆเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นเพิ่มมากขึ้น 4. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนพล

Page 37 of 80



เมืองโลที่ดีไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 5. ผูเรียนไดบําเพ็ญประโยชนมีจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนมากข้ึน 6. ผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยว

กับกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคลองและกําหนดไวในหลักสูตรอยางครบถวน 7. วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนใหเกิด

ทักษะในการปรับตัวเขากับผูอื่นสามารถเขาใจกฎระเบียบ เคารพกติกามารยาทในสังคมที่ตัวเองอยูและนําไปสู การปรับตัวในการดํารงชีวิตไดอยางมีความ

สุข 8. จัดโอกาสการดูแลใหคําแนะนําผูเรียนในสิ่งตาง ๆรูจักวิธีการแกไขปญหาและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 9. ผูเรียน

วิเคราะหจุดเดน จุดบกพรองและสามารถวางแผนทําใหตนเองมีความกาวหนาหรือแสดงออกไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 10. ผูเรียนคนพบศักยภาพของ

ตนเองดานความถนัด ความสนใจในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพและเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อไปสูสถาบันหรืออาชีพที่สนใจได อยางมีความ

พรอมมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 302 290 96.03 12 3.97 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 302 293 97.02 9 2.98 - -

3. ดานสังคม 302 290 96.03 12 3.97 - -

4. ดานสติปญญา 302 287 95.03 15 4.97 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 116

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 85 36.83 40.40 29.99 44.78 +14.79 49.32 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 85 34.31 40.39 38.78 35.68 -3.10 -7.99 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 85 50.38 53.78 56.20 53.25 -2.95 -5.25 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
85 39.22 60.31 43.55 63.05 +19.50 44.78 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ทดสอบตามความสมัครใจ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 31

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 30 24.47 44.40 25.46 28.64 +3.18 12.49 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 30 31.45 37.71 29.89 32.36 +2.47 8.26 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 30 51.19 60.48 54.29 57.72 +3.43 6.32 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
30 31.11 51.75 34.38 48.13 +13.75 39.99 มีพัฒนาการ
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โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ทดสอบตามความสมัครใจ
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 118 118 100.00 121 121 100.00 121 121 100.00 120 120 100.00 120 120 100.00 116 116 100.00

คณิตศาสตร 118 118 100.00 121 121 100.00 121 121 100.00 120 120 100.00 120 120 100.00 116 116 100.00

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
118 118 100.00 121 121 100.00 121 121 100.00 120 120 100.00 120 120 100.00 116 116 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

118 118 100.00 121 121 100.00 121 121 100.00 120 120 100.00 120 120 100.00 116 116 100.00

ประวัติศาสตร 118 118 100.00 121 121 100.00 121 121 100.00 120 120 100.00 120 120 100.00 116 116 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
118 118 100.00 121 121 100.00 121 121 100.00 120 120 100.00 120 120 100.00 116 116 100.00

ศิลปะ 118 118 100.00 121 121 100.00 121 121 100.00 120 120 100.00 120 120 100.00 116 116 100.00

การงานอาชีพ 118 118 100.00 121 121 100.00 121 121 100.00 120 120 100.00 120 120 100.00 116 116 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
118 118 100.00 121 121 100.00 121 121 100.00 120 120 100.00 120 120 100.00 116 116 100.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 58 55 94.83 51 46 90.20 31 31 100.00

คณิตศาสตร 58 46 79.31 51 37 72.55 31 22 70.97

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
58 32 55.17 51 48 94.12 31 20 64.52

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
58 34 58.62 51 40 78.43 31 25 80.65

ประวัติศาสตร 58 37 63.79 51 44 86.27 31 25 80.65

สุขศึกษาและพลศึกษา 58 49 84.48 51 47 92.16 31 31 100.00

ศิลปะ 58 36 62.07 51 40 78.43 31 26 83.87

การงานอาชีพ 58 47 81.03 51 51 100.00 31 27 87.10

ภาษาตางประเทศ 58 29 50.00 51 32 62.75 31 18 58.06
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 59 40 67.80 51 33 64.71 31 23 74.19

คณิตศาสตร 59 52 88.14 51 38 74.51 31 17 54.84

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
59 25 42.37 51 51 100.00 31 17 54.84

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
59 41 69.49 51 45 88.24 31 24 77.42

ประวัติศาสตร 59 43 72.88 51 48 94.12 31 25 80.65

สุขศึกษาและพลศึกษา 59 49 83.05 51 49 96.08 31 28 90.32

ศิลปะ 59 41 69.49 51 41 80.39 31 24 77.42

การงานอาชีพ 59 51 86.44 51 46 90.20 31 26 83.87

ภาษาตางประเทศ 59 35 59.32 51 38 74.51 31 19 61.29
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 121

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
26 56.14 50.80 47.46 64.48 +17.02 35.86 มีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) / ดาน

คณิตศาสตร (Mathematics)
26 49.44 53.66 40.47 51.50 +11.03 27.25 มีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนเขาสอบตามความสมัครใจ

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 118

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเร่ือง 53 72.79 72.39 71.86 70.86 -1.00 -1.39 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 53 69.95 67.88 74.14 71.84 -2.30 -3.10 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนเขาสอบตามความสมัครใจ
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 116

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 31

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
31.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
31.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
31.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
31.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
31.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
31.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 31.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 31.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

Page 46 of 80



2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 118 - - - - - - - - -

ป.2 121 - - - - - - - - -

ป.3 121 - - - - - - - - -

ป.4 120 - - - - - - - - -

ป.5 120 - - - - - - - - -

ป.6 116 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 59 - - - - - - - - -

ม.2 51 - - - - - - - - -

ม.3 31 - - - - - - - - -

ม.4 0 - - - - - - - - -

ม.5 0 - - - - - - - - -

ม.6 0 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

สงเสริมความสามารถดานศิลปะ

วัฒนธรรมไทย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การพัฒนาครูผูสอนในระดับปฐมวัยเพื่อสง

เสริมทักษะกระบวนการคิดของเด็ก

ปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ

Algorithm Unplugged

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สําเร็จ

(Executive Function)ของเด็กปฐมวัย

โดยใชรูปแบบ Algorithm Umplugged

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตลพบุรี

ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัด

ประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โครงการบานนักวิททยาศาสตรนอย

ประเทศไทย (ผานการประเมินรอบสอง)
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ผูใหการสนับสนุนงานมหกรรมดนตรีเมโล

เดียนอนุบาล ครั้งที่ 13 เพื่อนอมรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และ ร.10

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2562

หน่ึงโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2563

นักเรียนเอกชนผูสรางชื่อเสียงระดับประเทศ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2564

การพัฒนาครูผูสอนในระดับปฐมวัยเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการคิดของเด็ก

ปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Algorithm Unplugged

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 2562

การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่สําเร็จ (Executive Function)ของเด็ก

ปฐมวัย โดยใชรูปแบบ Algorithm Umplugged โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต

ลพบุรี

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน
2562

เปนตนแบบการผลิตสื่อออนไลน
สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 2563

Page 48 of 80



ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

เปนโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสูความเปนเลิศ "INTERSECT

MODEL"

สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 2564

รางวัลชนะเลิศประกวดสื่อออนไลน ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

คณะกรรมการประสานงานและสงเสริมการ

ศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดลพบุรี ระดับ

ปฐมวัย

2564

รางวัลชนะเลิศประกวดสื่อออนไลน ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

คณะกรรมการประสานงานและสงเสริมการ

ศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดลพบุรี ระดับขั้น

พื้นฐาน

2564

ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ 2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

ศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมี

ทักษะการส่ือสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ

(Human Capital Excellence Center: HCEC)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 302

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 91.00 299 99.01 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 290

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 302

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 302

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ

ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และสถานการณที่

เส่ียงอันตราย

√ - 302

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 91.00 301 99.67 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 302

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย √ - 302

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู

อ่ืน
√ - 302

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 300

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 299

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 302

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 300

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด √ - 302

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 302

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 91.00 300 99.34 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 296

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 302

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 302

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 302
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด

พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 296

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก

การใชความรุนแรง
√ - 302

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 91.00 300 99.34 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 297

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคํา

ตอบ
√ - 297

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 299

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งาย ๆ

ได

√ - 300

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ

การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 302

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ

เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 302

สรุปผลการประเมิน 99.34 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

          1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต   ลพบุรี ไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข   มีความสามารถในการใชกลามเนื้อ

ใหญ กลามเนื้อเล็ก และมีการประสานสัมพันธกันดี มีความคลองแคลวและวองไวในการเดิน การวิ่ง การหยิบจับ การควบคุม และบังคับการทรงตัว   มีสุขภาพแข็งแรง อยูในสภาพ

แวดลอมท่ีสะอาดปลอดภัย รับประทานอาหารที่มีประโยชน พักผอนอยางเพียงพอ     มีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพและอนามัย รวมทั้งรูจักรักษาความปลอดภัยของตนเอง มีการ

ดําเนินการโดยจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

                - โครงการหนูนอยสุขภาพดี เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีกลามเนื้อใหญแข็งแรง และรักใน      การออกกําลังกาย มีการตรวจสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ และการชั่งนํ้า

หนักวัดสวนสูงทุกเดือน เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจทําใหเด็กราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเองเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการตามเกณฑมาตรฐาน รวมถึงกิจกรรมยาเสพติด

มีพิษตอสังคมที่สงเสรมใหเด็กไดรูจักโทษของยาเสพติด รูจักวิธีปองกันและสามารถบอกตออื่นไดถึงโทษของยาเสพติดไดอยางเหมาะสมตามวัยจุดควรพัฒนา

                - กิจกรรมหนูนอยนัก

                - กิจกรรมหนูนอยรักความสะอาด

                - กิจกรรมรูจักทิ้งรักษสิ่งแวดลอม

                - กิจกรรมหองนํ้านาใช                                                           

          1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

               โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี ไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณจิตใจและความรูสึกที่เหมาะสมกับวัยมีความสุข ราเริง

แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง และมีความมั่นใจ กลาแสดงออก และควบคุมการแสดงออกของอารมณอยางเหมาะสมกับวัย เมื่อเผชิญกับสถานการณตาง ๆ ตลอดจนชื่นชม

ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติเด็กแสดงถึงสภาวะของจิตใจที่มีความราเริง สดชื่น แจมใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง

เด็กมีความชื่นชมโดยแสดงความสนใจเขารวมกิจกรรมและมีความสุขขณะทํางานศิลปะ มีความสุขกับเสียงเพลงและกิจกรรมดานดนตรี การทําทาทางประกอบ รองเพลง ฟงเพลง

การเคาะจังหวะ มีความสุขกับการเคลื่อนไหวตามจิตนาการ สนใจธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีการดําเนินการ ดังนี้           
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                - กิจกรรมวันเด็ก

                - กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายส ี

                - กิจกรรมไหวครู

               - กิจกรรมวันพอ

                - กิจกรรม Love and Share                                                            

          1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม

                โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี ไดจัดกิจกรรมเด็กมีพฤติกรรมแสดงออกดานสังคมไดอยางเหมาะสมกับวัยโดยมีวินัย มีความรับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ

แม ครู อาจารย มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือ แบงปน เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ เด็กสามารถปฏิบัติตามขอ

ตกลง จัดเก็บของเลนของใช  รูจักการรอคอย  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จ  เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย  เด็กไมนําทรัพยสินหรือสิ่งของของผูอื่นมาเปน

ของตนเอง ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระทําความผิด มีนํ้าใจ เอื้อเฟอ แบงปน ชวยเหลือผูอื่น   เด็กเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ปฏิบัติตาม และ

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเด็กเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ปฏิบัติตาม และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได เด็กมีมารยาทในการพูด การฟง

การรับประทานอาหาร ตลอดจนแสดงความเคารพตอผูอื่นตามวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือไดตามวัย เด็กมีมารยาทในการพูด การฟง การรับประทาน

อาหาร ตลอดจนแสดงความเคารพตอผูอื่นตามวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือไดตามวัยมีการดําเนินการ ดังนี้

             - โครงการสงเสริมพลิกฟนผืนปาดวยพระบารมีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่มีความรมรื่น และเปน

แหลงการเรียนรู ปลูกจิตสํานึกท่ีดี และเกิดความสามัคคีในการปลูกปา

                - กิจกรรมรวมพลังรักษผืนปา

                - กิจกรรมรวมครองครัวลดโลกรอน

                - กิจกรรมแหเทียนพรรษา 

                - กิจกรรมคนเกงของคานิยม

        1.4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

               โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี สงเสริมใหเด็กเด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรักการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง

ตาง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค เด็ก

สนใจและเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความตั้งใจ ซักถามเพื่อคนหาความรูหรือเหตุผลในสิ่งท่ีอยากรูอยางตั้งใจ มุงมั่นและแสวงหาความรูตามความสนใจจากหองสมุด แหลงเรียน

รูและสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดเหมาะสมตามวัย เด็กมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความรูพื้นฐานตามสาระที่ควรรูในหลักสูตร ไดแก ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติ

รอบตัว และส่ิงตาง ๆ รอบตัวเด็กตามประสบการณการเรียนรูท่ีไดรับตามบริบทของครอบครัวและชุมชน เด็กมีความเขาใจและใชภาษาสื่อสารใหผูอื่นรับรูและเขาใจดวยภาษาพูด

ฟงเร่ืองราวทาทาง การเขียนในหลากหลายรูปแบบ สามารถสะทอนความคิด และความรูสึกภายในของเด็กไดอยางเที่ยงตรงเพื่อสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นไดอยางเหมาะสมกับ

วัย เด็กมีความสามารถในการเรียนรู โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก รับรูโดยการสังเกต สงสัยถามคําถาม คาดคะเนคําตอบ ออกแบบวิธีการหาความรู ลงมือทํา บันทึก

การเรียนรู นําเสนอขอมูลการเรียนรูได เด็กใชกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแสวงหาความรู ไดแก การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ

                - กิจกรรมนักประดิษฐตัวนอย

                - กิจกรรมหนูนอยนักอาน

                - กิจกรรมโครงงานนารู
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมาย

เฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการ

เด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อ

จากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของ

สถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม √ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

          2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

                โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี ไดมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดําเนินการ อยางเปนระบบมีการดําเนินการดังน้ี    

                1.การวิเคราะหความตองการจําเปนรวมกับชุมชน สังคม ทองถิ่น และผูมีสวนเกี่ยวของ

                2.การนําผลการวิเคราะหท่ีไดมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา

                3.นําหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดประสบการณอยางเปนขั้นตอนตามที่กําหนด บรรลุผลตามจุดมุงหมาย

                4.จัดทําแผนและดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินการใชหลักสูตรเปนระบบและตอเน่ือง

                5.สรุปผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมิน นําผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาสามารถ

เปนแบบอยางได 

          2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน

               โรงเรียนไดจัดใหมีการประชุมกับคณะครูระดับกอนประถมศึกษา    เพื่อช้ีแจงการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมุงสูคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

โดยมีการบริหารงานวิชาการ เด็กไดรับการปรับปรุงวิธีการเรียนจากการเรียนรูผลการประเมินพัฒนาการไดเหมาะสม  มีการวางอัตรากําลังครูใหสอดคลองกับจํานวนนักเรียน

                - แผนหลักสูตรปฐมวัย

                - แผนงานวิจัยในชั้นเรียน

                - แผนงานนิเทศการจัดประสบการณ
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                - แผนการจัดประสบการณ

                - งานนโยบายและแผน

                - คําส่ังแตงต้ังบุคลากร         

          2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 

               ผูบริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ มีความสามารถและมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามี

การนิเทศติดตาม ประเมินการดําเนินงาน มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเนื่องเปนระบบ      

                - แผนงานพัฒนาบุคลากร

                - การผลิตสื่อและเทคโนโลยี เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหครูไดพัฒนาดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้งสื่อทํามือและสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพื่อใหเด็กไดรับความรู

ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา

                - กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานภายในประเทศและตางประเทศ  โรงเรียนเปดโอกาสใหครูไดรับความรูใหม ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

เปนประจําทุกป

          2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

                โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี  มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานสราง สงเสริม ชวยเหลือ สนับสนุนใหมีกระบวนการที่เกื้อหนุนใหบุคลากรใน

สถานศึกษา ชุมชน พอแม  ผูปกครอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของเกิดการเรียนรูโดยผานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตาง ๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ มี

ระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน พอแมผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ ผูบริหารสถานศึกษา ครู เด็ก  พอ

แม ผูปกครอง ชุมชน ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและองคกรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู  องคความรูตาง ๆ

จนสามารถสรางความรู ทักษะ   มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ

                1.รับฟงและวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครู เด็ก รวมทั้งผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับความตองการใชสื่อ แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู เพื่อใช

เปนขอมูลประกอบการออกแบบและวางแผนงานจัดหาและผลิตสื่อและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู

                - การประชุมบุคลากรครู           

                - การประชุมแผนกอนุบาล

                - การประชุมผูปกครอง

                - การประชุมสมาคมและครูฯ

                - การประชุมคณะกรรมการรวม 4 ฝาย

                - การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

               2.ออกแบบ วางแผน ดําเนินการจัดหาและผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพอยางหลากหลาย สอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรอยางครบถวนและเพียงพอกับเด็ก

                - ประชุมครูแผนกอนุบาลวางแผนเพื่อจัดหาและผลิตสื่อ

                - การสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหโดยใช  Program Taamkru

                - สื่อสําเร็จรูปเสริมทักษะพัฒนาการตามชวงวัย

                - การผลิตสื่อเทคโนโลยีโดยการใช iPad ผาน Application ตาง ๆ

                - การผลิตสื่อทํามือจากเศษวัสดุเหลือใช

                - การผลิตสื่อ Algorithm Unplugged (ทักษะการคิดอยางมีระบบ)

               3.จัดแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณ ตอบสนองความสนใจและความตองการของเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียน โดยมี

การดําเนินงาน ดังนี้

                - การจัดบรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน

                - การจัดปายนิเทศในหองเรียน

                - หองปฏิบัติการสืบคน iPad

                - หองสมุด

                - ศาลาแหงการเรียนรู

                - ทางเดินแหงการเรียนรู

                - สวนสมุนไพร และสวนพฤกษศาสตร

                - กระบะนํ้า-กระบะทราย

                - กระดานทรงตัว

                - เคร่ืองเลนสนาม
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                - หองสมุด โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริมใหเด็กรักการอาน และฝกความกลาแสดงออกเกี่ยวกับการเลานิทานตามจินตนาการ

          2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 

                โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลพบุรี พิจารณาจากสถานศึกษาดําเนินการจัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารเพื่อใชในการบริหารและการจัดการมี

การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชตลอดถึงนําผลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังน้ี

                - มีการจัดหาสื่อเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน

                - มีการประเมินการใชสื่อการสอน

                - มีการประชุมสายชั้นและรวมกันวิเคราะหปญหาในการจัดการเรียนการสอน

                - การประชุมคณะกรรมการสมาคมผูปกครองฯ

                - การประชุมวางแผนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมกัน

                - กิจกรรมอบรมผลิตสื่อนวัตกรรมแหงการเรียนรู

                - โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

                - กิจกรรมอบรมผลิตสื่อนวัตกรรมแหงการเรียนรู

          2.6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

                ผูบริหารมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวมมีคุณธรรมและจริยธรรม และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาคุณภาพคุณภาพเด็กทุกคนทุกกลุมเปาหมาย มีความเปนประชาธิปไตยสามารถบริหารและจัดการไดดี มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษ

สรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง และมีความพึงพอใจการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดทําขอกําหนด

เก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใชเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะหและสังเคราะห

มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษา  นโยบายและจุดเนนของหนวยงานตนสังกัด เอกลักษณท่ีสถานศึกษาตองการสราง ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงศักยภาพของเด็ก ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและ

ทองถิ่น มาตรฐานที่กําหนดขึ้นผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการดําเนินงาน ดังนี้

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการพัฒนาที่ทันสมัยและสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ดังนี้

                - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

                - แผนปฏิบัติการ

                - แผนงานมาตรฐานและคุณภาพ

                - แผนงานสารสนเทศ

                - การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

                - การประชุมคณะกรรมการรวม 4 ฝาย

                - การประชุมสมาคมผูปกครองและครูฯ

                - การประชุมผูปกครองเครือขาย

                - การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

                - การประชุมผูปกครอง

                - การประชุมบุคลากรครู

                - การแบงปนหนาเสาธง

                - การประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

2.    ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศในการปฏิบัติงาน และเปนแบบอยางที่ดี ดังนี้

                - เปนผูนําโครงการ Talitha Kum Thailand รณรงคการตอตานการคามนุษย

                - การใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส และยากจนบริเวณชุมชนใกลเคียง เชน สรางบานเพื่อนชวยเพื่อน, บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

                - หนังสือขอบคุณ/อนุโมทนาบัตร

                - คํานิยม/สมุดเยี่ยม

                - ประมวลภาพการดําเนินงานของผูบริหาร

3.   ผูบริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพเด็กทุกคนทุกกลุมเปาหมายอยางชัดเจน เปนที่ยอมรับ
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                - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

                - แผนปฏิบัติการ

                - การประเมินการบริหารจัดการโรงเรียน

4.   ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย สามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาใหมีผลงานโดดเดนประจักษชัดเจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

                - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา                                                           

                - การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

                - การประชุมคณะกรรมการรวม 4 ฝาย

                - การประชุมสมาคมผูปกครองและครู         

                - การประชุมผูปกครองเครือขาย        

                - การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

                - การประชุมผูปกครอง          

                - การประชุมบุคลากร

5.      ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงมีความพึงพอใจ และเปนที่ยอมรับของผูมีสวน

เกี่ยวของไดดังนี้

                - โครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

                - กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานภายในและภายนอก

                - โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจ

                - กิจกรรมครูดีศรีอัสสัม
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 15

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 91.00 15 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 15

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่

พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 15

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ

ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว
√ - 15

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 91.00 15 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 15

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ

สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก

แหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 15

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 15

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 91.00 15 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศ

ถายเทสะดวก
√ - 15

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม √ - 15

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแล

ตนไม เปนตน
√ - 15

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของ

เด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย ส่ือของเลนที่กระตุน

ใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 15

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
91.00 15 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย
√ - 15

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม √ - 15

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง √ - 15

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ
√ - 15
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

               ครูมีการวิเคราะห  หลักสูตร ออกแบบแผนการจัดประสบการณการเรียนรู เหมาะสมกับเด็กที่เกิดจากการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล  ไดมีการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับวัยตอบสนองความตองการความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กทางโรงเรียนใชหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  มาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โดยศึกษาวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเอกสารประกอบหลักสูตร  รวมทั้งศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัว

เด็กเปนรายบุคคลมีการกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน  เปาหมาย  ลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็ก จัดบรรยากาศการเรียนรู  การประเมินพัฒนาการสื่อและแหลงเรียนรู รวมทั้งแผนการ

จัดประสบการณการเรียนรู   มาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ         มากขึ้น   โดยมีกิจกรรม

ดังน้ี           

                - คําส่ังแตงต้ังมอบหมายหนาท่ีกรรมการดําเนินพัฒนาหลักสูตร

                - หลักสูตรสถานศึกษา

                - แผนการจัดประสบการณ

                - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายอยางอิสระตาม      จังหวะโดยสงเสริมใหเด็กใชความสามารถในการจํา        การ

ปฏิบัติตามขอตกลง คําสั่ง พัฒนาดานจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

                - กิจกรรมสรางสรรค  จัดใหมีกิจกรรมกรรมวันละ 4 ฐาน  โดยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม หมุนเวียนตามฐาน ตามความสนใจของตนเอง และสามารถนําผลงานของ

ตนเองมาเลาใหผูอื่นฟงได เชน วาดภาพระบายสี  การเลนกับสีนํ้า การปนดิน นํ้ามัน การฉีก ตัด ปะ จัดอุปกรณครบทุกฐาน  และเพียงพอกับจํานวนเด็ก

                - กิจกรรมเสรี จัดใหมีมุมเสรีประจําหองเรียนอยางนอย 4 มุม เชน มุมหนังสือ มุมบล็อก         มุมบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร ใหเด็กไดเลือกเลนตามอิสระและ

เสรีโดยปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียน   ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ จุดหมาย ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงสรางของหลักสูตร คุณลักษณะ

ตามวัย สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการจัดประสบการณ เชื่อมโยงความรู       ความเขาใจสูการจัดทําหนวยการเรียนรู การจัดประสบการณ การจัดกิจกรรมประจําวัน และ

การประเมินพัฒนาการเด็ก

                - กิจกรรมเสริมประสบการณ จัดสื่อการสอนที่เปนจริงตาม เนื้อหา หัวเรื่องท่ีเรียนในสัปดาหน้ัน หรืออุปกรณอื่น ๆ เชน สิ่งจําลอง  รูปภาพ สื่อเทคโนโลยี นอกจากน้ี

ยังเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียน      การสอนในหนวยงานตาง ๆ

                - กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กไดเคลื่อนไหว ไดแสดงออกอยางอิสระ ไดออกกําลังกาย เปนการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย โดยเฉพาะกลาม

เน้ือมัดใหญ ไดแก แขน ขา และลําตัว     ใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของเด็กแตละคน

                - กิจกรรมเกมการศึกษา จัดไวประจําหองเรียน โดยมีเกมจับคู  ภาพเหมือน เกมประเภทตัดตอ เกมเรียงลําดับ เกมโดมิโน ฯลฯ และจัดไวที่หองศูนยสื่อ ประกอบดวย

สื่อประเภทตาง ๆ เชน คณิตศาสตร      สื่อภาษาไทย  สื่อภาษาอังกฤษ สื่อประเภทเชาวปญญา ตุกตาหุนมือ - กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงการ  Project  Approach 

ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและแสวงหาคําตอบจากการเรียนเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง โดยที่เด็กหรือครูรวมกันกําหนดเรื่องที่ตองการเรียนรู และ

ดําเนินการแสวงหาความรู ดวยกระบวนการแกปญหา 

                - กิจกรรรมประกวดวาดภาพระบายสี เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมทางดานกลามเนื้อเล็ก เด็กสามารถใชกลามเน้ือเล็กในการวาดภาพระบายสี มีการประสานสัมพันธที่ดี

ระหวางกลามเนื้อมือกับตา โดยใชกลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลว              

          3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุขครูจัดประสบการณ     ใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการสังเกต สํารวจ คนควา

ทดลองและแกปญหาดวยตนเอง บูรณาการผานการเลน จัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาเด็กควบคุมทั้ง 4 ดานใหสอดคลองกับการกระตุนพัฒนาการทางสมองความสนใจและ

ความคิดสรางสรรค สรางปฏิสัมพันธเชิงบวก จัดบรรยากาศในช้ันเรียน ท่ีอบอุนเปนกันเอง ใหเกิดการยอดรับการแตกตางซึ่งกันและการ ใหโดยจัดกิจกรรมดังน้ี

                - แผนการจัดประสบการณกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลาง

แจง และกิจกรรมเกมการศึกษา

                - กิจกรรมนักวิทยาศาสตรนอย เด็กไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดที่เกิดจากประสบการณเรียนรู สงเสริมใหเด็กมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ไดลงมือปฏิบัติจริง รูจักการสังเกต เปรียบเทียบ คนควา ทดลองดวยตนเอง คิดแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

                - กิจกรรมนักประดิษฐตัวนอย สงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ และพัฒนากลามเน้ือมือกับตาใหประสานสัมพันธกัน

                - กิจกรรมคณิตคิดสนุก เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กรูจักการสังเกตการนับจํานวนการเปรียบเทียบขนาด รูปราง รูปทรงตาง เปนตน
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                - กิจกรรมโครงงานนารู เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดที่เกิดจากประสบการณเรียนรู และเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง มีความรับผิด

ชอบตอหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย

                   3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยครูใชสื่อและเทคโนโลยีอยางหลากหลาย เลือกใชสื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย มีความ

สอดคลองกับกิจกรรมการจัดประสบการณ และสอดคลองกับพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ดาน ไดแก รางกาย อารมณและจิตใจ   สังคม   และสติปญญา สื่อมี     ความปลอดภัย และมี

จํานวนเพียงพอกับเด็ก  โดยจัดกิจกรรมดังนี้

                - บันทึกการใชหองศูนยสื่อการเรียนรู โดยครูยืมสื่อการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กใหสัมพันธกับหนวยการเรียนรู

                - การผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช ทางโรงเรียนไดสงเสริมและสนับสนุนใหครูผลิตสื่อ โดยเลือกใชวัสดุเหลือใชเชน ขวดนํ้า  ลังกระดาษ  ฯลฯ โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอ

เพียง

                - การจัดการเรียนการสอนโดยใช Program Taamkru คือ แอพพลิเคช่ันดานการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ที่ชวยเสริมดานการเรียนการสอนของครู มีความรูทักษะ

ทางคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ เชาวปญญา และสามารถพัฒนาไอคิวใหมีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น

                - หองสมุดของโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูใหครูและเด็กคนควาหาขอมูลที่สัมพันธกับหนวยการเรียนรู ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย

          3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็กครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สงเสริมใหเด็กมี

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยเนนสรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที่มีลักษณะในเชิงบวกและเกื้อกูล สรางสภาพแวดลอมที่เปนบวกและสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน มีการ

ใหรางวัลหรือแสดงความช่ืนชมตอพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางใหเด็กมีวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับของสถานศึกษาในสิ่งที่ดีงาม  ครูใชเครื่องมือวัดและ

ประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย  อารมณและจิตใจ  สังคม และสติปญญา มีการสรุปผลพัฒนา

การของเด็กและสื่อสารกับผูปกครองเก่ียวกับความกาวหนาและแนวทางการสงเสริมพัฒนาเด็ก อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

                               -   มีการจัดประชุมกับครูระดับกอนประถมศึกษาเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   การ

ประเมินพัฒนาการของเด็กรายบุคคลครบทุกดาน โดยใชวิธีการ   ท่ีหลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง โดยจัดเอกสารมารองรับ เชน แบบบันทึกพัฒนาการดานรางกาย ดาน

อารมณ  จิตใจ ดานสังคม และ  ดานสติปญญา สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน แฟมสะสมผลงาน บันทึกหลักแผนการจัดประสบการณ และวิจัยในชั้นเรียน

                  -  ครูวิเคราะหขอมูลและบันทึกขอมูลพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ  ครบถวน และเปนปจจุบัน

                -  มีการประชุมคณะครู ระดับกอนปฐมวัยศึกษา เพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสูคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมีการ

บริหารงานวิชาการมีการวิเคราะหขอมูลและบันทึกขอมูลเด็ก โดยระบุขอมูลผลพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ของเด็กเปนรายหอง การเก็บขอมูลพัฒนาการเด็ก ครอบคลุมพัฒนาการเด็ก

ทุกดาน และประเมินตามจริง โดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย พัฒนาเด็กใหเต็มศักยภาพของแตละคน มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเก็บวิเคราะหและเก็บขอมูล   เพื่อเปนระบบ

ครบถวนและเปนปจจุบันและสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 857

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 88.00 779 90.90
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด
√ - 779

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 779

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 779

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 779

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก

ปญหา
88.00 779 90.90

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 778

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 785

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 773

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 88.00 783 91.37
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 784

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 782

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 88.00 773 90.20
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √ - 819

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 726

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75.00 703 82.03 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 703
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 88.00 857 100.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 857

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 857

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 88.00 857 100.00
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 857

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 857

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 88.00 857 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 857

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 857

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 88.00 857 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน

เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 857

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 88.00 857 100.00
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 857

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมี

ความขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 857

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 88.00 857 100.00
ยอด

เยี่ยม

ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ผานการบูรณาการและแสดงศักยภาพของตนเองอยาง

หลากหลายและไดมีโอกาสใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถาน

ศึกษา

√ - 857

สรุปผลการประเมิน 95.04
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

จุดเนนท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1

สงเสริมระเบียบวินัย 

กระบวนการพัฒนาท่ีส?งผลต?อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

1. โรงเรียนมีการสุมตรวจส่ิงตองหามนักเรียน เพื่อเปนการปองปราม เฝาระวังใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติไดถูกตอง ไมนําสิ่งที่ไมเหมาะสมมาโรงเรียนมี

การติดตามพฤติกรรมนักเรียนทุกคนอยางท่ัวถึง มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยคุณครูทุกทานมีสวนรวมในการติดตามพฤติกรรมนักเรียน เพื่อ

พัฒนาปองกันแกไขปญหาใหนักเรียนมีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสมและมีความสุข

2. คุณครูผูสอน คุณครูประจําชั้น ครูผูชวยช้ันสังเกต และติดตามพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคล กรณีที่พบนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือหรือ

พฤติกรรมที่ไดรับการดูแลอยางใกลชิด จะบันทึกเอกสารในแฟมพฤติกรรมนักเรียนเพื่อติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนและใหคําปรึกษาตอไป

3. การนําศาสตรทางศิลปะ (MANDALA) มาพัฒนานักเรียนที่มีสมาธิสั้นเปนการฝากใหนักเรียนมีสมาธิมากขึ้น และมีงานวิจัยของคุณครู ติดตามผลการ

พัฒนาของนักเรียนอยางตอเนื่อง

4. ประสานไปยังผูปกครองของนักเรียน พูดคุยและหาแนวทางการดูแล ชวยเหลือแกปญหา มีการจัดกิจกรรม เพื่อเพื่อลดชองวางระหวางโรงเรียนและ

บานสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานและโรงเรียนในการรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ เชนกิจกรรมบานนี้มีรัก

1.1.1 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีเน?นให?นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคํานวณ โรงเรียนได  จัดโครงการ / กิจกรรมตางๆ ดังนี้

โครงการใฝรูใฝเรียน แลกเปล่ียนความคิด

โครงการสงเสริมทักษะความรูภาษาตางประเทศ

โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมมุงพิชิต O -net

กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ

กิจกรรมสอนเสริมและปรับพ้ืนฐาน

กิจกรรมพัฒนาการอ?าน – การเขียนภาษาไทย

กิจกรรมแขงขันตอคําศัพทคําคมภาษาไทย

กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน

กิจกรรม Math – Eng

กิจกรรมคิดเลขเร็ว

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

โดยเนนเร่ืองการอานออกของผูเรียนทุกระดับชั้น เปนเรื่องสําคัญที่สุด เพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออก เขียนไดตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1

และการคิดคํานวณที่สามารถหาคําตอบไดถูกตองในหองเรียนและนอกหองเรียน

1.1.2 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา โรงเรียนไดจัด

โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

โครงการใฝรูใฝเรียน แลกเปล่ียนความคิด

โครงการสงเสริมทักษะความรูภาษาตางประเทศ

โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมนําเสนอผลงานทางวิชาการ
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กิจกรรมแข?งขันทักษะทางวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาการอาน – การเขียนภาษาไทย

กิจกรรมแขงขันตอคําศัพทืคําคมภาษาไทย

กิจกรรมคิดเลขเร็ว

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร

กิจกรรม Math – Eng

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร?

กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมคายบูรณาการ 8 ศาสตรความรูสูทักษะชีวิต

กิจกรรม Science Show

กิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมการแขงขันทักษะพ้ืนฐานการกีฬา

               การจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เชน แบบลงมือปฏิบัติจริงแบบรวมมือกันเรียนรูแบบใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการใชปญหาที่หลากหลาย เนนการตั้งคําถามเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน

1.1.3 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

กิจกรรมนําเสนอผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

กิจกรรมคายบูรณาการ 8 ศาสตรความรูสูทักษะชีวิต

กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

              กิจกรรมดังกลาวเปนกินจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม สรางองคืความรูดวยตนเอง และสรางสรรคผลงานนวัตกรรมดวยความภาคภูมิใจ มีทักษะในการ

ทํางาน กลาแสดงออก

1.1.4 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนไดจัด โครงการ/ กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี

กิจกรรมนําเสนอผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี

กิจกรรม Science Show

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

กิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรมตอบปญหาทางอินเตอรเน็ต

           การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละระดับช้ัน มีการใชเทคโนโลยีมาบูรณาการเพื่อใหนักเรียนไดใชตามความสามารถของนักเรียนในแตละวิชา เพื่อคนหาขอมูลดวย

ตนเอง มีแหลงการเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูลไดดวยตนเอง ใหนักเรียนไดฝกการคนควาหาความรูในเน้ือหาแตละวิชา

    1.1.5 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมที่เน?นให?นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

โครงการใฝรูใฝเรียน แลกเปล่ียนความคิด

โครงการสงเสริมทักษะความรูภาษาไทย

โครงการสงเสริมทักษะความรูคณิตศาสตร

โครงการสงเสริมทักษะความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการสงเสริมทักษะความรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการสงเสริมทักษะความรูสุขศึกษา และพลศึกษา

โครงการสงเสริมทักษะความรูศิลปะ

โครงการสงเสริมทักษะความรูการงานอาชีพ

โครงการสงเสริมทักษะความรูภาษาตางประเทศ

กิจกรรมมุงพิชิต O – Net

กิจกรรมสอนเสริมและปรับพ้ืนฐาน

                  การจัดกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย รูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเหมาะสมกับวัยเปนไปตาม

มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผู?เรียน

1.1 .6 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมนําเสนอผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

กิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีกิจ

กรรมตามรอยพอหลวง

กิจกรรมการเตนแอโรบิกและการเตนประกอบจังหวะ

กิจกรรมการแขงขันทักษะพ้ืนบานการกีฬา

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีศิลปสรางสรรค

กิจกรรมประกวดการแสดงออกทางดนตรี

กิจกรรมสืบสานนาฏศิลป

กิจกรรม Clean food good health

กิจกรรมเย็บปกถักรอย

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ English Camp

กิจกรรมแนะแนว

                เพ่ือใหเกิดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพผูเรียนมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพใหเปนคนดี มีปญญา พัฒนาทักษะชีวิตของ     ผูเรียน

เพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเนนการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

1.2.1 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โรงเรียนไดจัด โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

โครงการสัมพันธใยรักโรงเรียนสู?ชุมชนโครงการส?งเสริมระเบีบวินัย

โครงการโรงเรียนสีขาว

โครงการกิจกรรมนักเรียน

โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

โครงการส?งเสริมพลิกฟนผืนปาดวยพระบารมี

โครงการเสริมสรางอัตลักษณศิษยเซนตปอล

โครงการวันสําคัญอภิบาลและแพรธรรม

การติดตามพฤติกรรมนักเรียน

การจัดระเบียบสังคมในหองเรียน

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมคายบูรณาการ 8 ศาสตรความรูสูทักษะชีวิต
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กิจกรรมวันสุนทรภู

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

กิจกรรม Clean food good health

กิจกรรมเย็บปกถักรอย

กิจกรรมทํานองธรรมนําชีวิต

กิจกรรมปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญประโยชน

               เพ่ือใหผูเรียนมีอัตลักษณตามท่ีสถานศึกษากําหนดและพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับเรื่อง คําสอนของคาทอลิก มีจิตตารมณความรัก เสียสละตามแบบอยางของคณะเซนต

ปอลฯ มีความซื่อตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา และกตัญูรูคุณ รวมทั้งสนับสนุนใหนักเรียนเคารพ ความเชื่อของกันและกันบนพื้นฐานของความจริง สรางแรงจูงใจใหนักเรียน

เกิดความรวมมือและเกิดสันติในสังคม เขาใจหลักคําสอนการดําเนินชีวิตเรียบงายตามหลักคําสอนของศาสนาของตนและศาสนาอื่นเปนการสรางบรรยากาศแหงความรักในสถาน

ศึกษาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

1.2.2 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมวันสุนทรภู

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

กิจกรรมตามรอยพอหลวง

กิจกรรมงามอยางไทย

กิจกรรมสืบสานงานนาฏศิลป

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมแขงขัน Story Telling

กิจกรรมวันไหวครู

กิจกรรมวันครู

กิจกรรมอัสสัมชัญ ฯ พรอมใจแตงไทยรวมงานวัง

              เพ่ือใหนักเรียนรูบุญคุณของผูมีพระคุณ รักความเปนไทย มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและทองถิ่นนักเรียน   มีคุณธรรม

จริยธรรมเปนบุคคลที่มีคุณภาพตามอัตลักษณของโรงเรียนซึ่งผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ?อมที่ได?รับและเป?นกิจกรรมที่ส?งเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามหลักสูตร ผูเรียนยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกตางเห็นคุณคาในทองถิ่นของตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมตลอดจนทําใหนักเรียนไดรูจักวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดีงามของไทยในแตละทองถิ่น

1.2.3 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีเน?นให?นักเรียนมียอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โรงเรียนไดจัด โครงการ /กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

โครงการสงเสริมทักษะความรูภาษาไทย

โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

โครงการสงเสริมพลิกฟนนผืนปาดวยพระบารมี

โครงการอภิบาลพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมคายบูรณาการ 8 ศาสตรความรูสูทักษะชีวิต

กิจกรรม ASEAN DAY

กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ English Camp

กิจกรรมประกวดพูดสุนทรพจน Impromptu Speech

กิจกรรมการเตนแอโรบิคและการเตนประกอบจังหวะ

กิจกรรมประกวดการแสดงออกทางดนตรี

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
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กิจกรรมชมรมตามความถนัดและสนใจ

กิจกรรมแนะแนว

การจัดระเบียบสังคมในหองเรียน

          ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม มีผลงานแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคในดานศิลปะ ดนตรี กีฬา กลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

1.2.4 โรงเรียนจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี

โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

โครงการสงเสริมพลิกฟนผืนปาดวยพระบารมี

กิจกรรมทํานองธรรมนําชีวิต

กิจกรรมการเตนแอโรบิกและการเตนประกอบจังหวะ

กิจกรรมการประกวดหนูนอยสุขภาพดี

กิจกรรม อสม. นอย

กิจกรรมแขงขันทักษะพ้ืนฐานการกีฬา

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสึศิลปสรางสรรค

กิจกรรมประกวดการแสดงออกทางดนตรี

กิจกรรมสืบสานงานนาฏศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมเด็กยุคใหมใสใจสุขภาพ

             ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม  เพื่อฝกใหนักเรียนมีความเขาใจในการรักษาสุขภาพ สุขภาพจิต อารมณ และสังคม           การ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค

ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษา

แหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ

ภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิด

ชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลอง

กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีการบริหารและการจัดการศึกษา โดยผูบริหารมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนในการ

ปฏิบัติงาน วางแผน พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมาย  มีความ

เปนประชาธิปไตย  มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษชัด สรางขวัญกําลังใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง 

2. สรางระบบและจัดทําแผน เพ่ือใชพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองคกรใหเกิดประสิทธิผลสูความเปนเลิศ โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม การพัฒนาระบบ

แนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามที่ชัดเจนเปนรูปธรรม มีการจัดสภาพแวดลอมสวยงาม

อาคารสถานที่ทุกแหงมีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคารมีปริมาณเพียงพอ มีการ

สรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับผูปกครอง รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและสนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝาย 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมายผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป มีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการ

วัดผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง

พ.ศ.2560) ใหคุณครูมีสวนรวมกันในการพัฒนาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   โดยมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษา   แผนการดําเนินงานตามมาตรฐาน สพฐ. และสมศ. โดยสรางความตระหนักและรวมมือในการปฏิบัติสูการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหบรรลุ

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ สนับสนุนใหมี

สวัสดิการดานตาง ๆ แกบุคลากรทุกคน เชนการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ เพื่อใหครูมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผูบริหารสง

เสริมใหครูไดพัฒนาความรูที่จะใชประกอบการเรียนการสอน โดยสงครูเขารับการอบรมจากหนวยงานภายนอกและการจัดอบรมใหกับครูภายใน

โรงเรียนและมีโครงการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ   พัฒนาครูใหมีวิสัยทัศนในการสรางองคความรูใหม พัฒนาตนเองสูมาตรฐานวิชาชีพอยางตอ
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เนื่อง อางอิงจากเอกสาร  การฝกอบรม ประชุม  สัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ซึ่งครูทุกคนไดรับการอบรม

ความรูทั่วไปครบตามช่ัวโมงการอบรมที่ทางโรงเรียนไดกําหนดไว ครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ   เพื่อนําความรูมาพัฒนา

งานและมีการนําความรูที่ไดมาแบงปน ใหกับคณะครูในหนวยงานของตน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนตอไป

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ฝายทรัพยากรเพื่อการเรียน

การสอน ไดกําหนดหองเรียน   / หองใชประกอบการเรียน / หองปฏิบัติการตาง ๆ ภายในโรงเรียน มีการวางแผนการใชหองปฏิบัติการ   การรักษา

ความสะอาดของหองเรียน  หองพักครู และบริเวณภายในโรงเรียน มีการจัดสวนตาง ๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน  เพื่อใหเกิดความสะอาด เปนระเบียบ

เรียบรอย   มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู   มีการดําเนินการวางแผนการปองกันการชํารุด   การซอมบํารุงอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ

อุปกรณตาง ๆ ไมใหเสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร  และพรอมใชงานอยูเสมอ

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝาย

ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนโดยมีการใหบริการดานการผลิต จัดเก็บและบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อบริการสื่อตาง ๆ แกครูและนักเรียนในโรงเรียน

เชน การติดตั้งโทรทัศน  คอมพิวเตอร Internet  และ Projector  มีการวางแผนการผลิตสื่อ  สิ่งพิมพ การใหบริการยืม / คืนอุปกรณและสื่อการเรียน

การสอน เพ่ือควบคุมดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผูใชบริการ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 58

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00 58 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
√ - 58

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 58

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ
√ - 58

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และ

นําเสนอผลงาน
√ - 58

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได
√ - 58

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 90.00 58 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 58

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 58

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 58

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 58 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 58

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก

เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 58

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 58 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 58

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 58

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 58

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 58

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 58 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู
√ - 58

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง
√ - 58

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดมีการจัดแผนงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทํา

แผนการจัดการเรียนรูของ 8 กลุมสาระการเรียนรูใชกระบวนการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดรายวิชาที่หลากหลายใหผู

เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการสอนแทรกแบบฝกหัด

วิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูฝายทรัพยากร  เพื่อการเรียนการสอนมีการใหบริการดานการผลิต  จัดเก็บ และบริการ

ส่ือเทคโนโลยีเพื่อบริการสื่อตาง ๆ แกครูและนักเรียนในโรงเรียน เชนการติดตั้งโทรทัศน  คอมพิวเตอร Internet และ Projector  มีการวางแผนการ

ผลิตส่ือ   ส่ิงพิมพ   การใหบริการยืม/คืนอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน เพื่อควบคุมดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความ

ตองการของผูใชบริการประเมินจากการสังเกตบริเวณภายในโรงเรียน 

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสามารถวิจัยพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ครูรับผิดชอบและใชผลมาปรับวิธีการสอน ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูและตามจรรยาบรรณ

ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียนมีการวัดผลและประเมินผลทางการเรียนของนักเรียนระหวางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน จํานวน 4 ครั้ง ครูผูสอนไดมีการจัดทําแบบฝกหัดเสริมแยกตามเกณฑที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดการจัดทําแบบ

ทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) เพ่ือวัดความรูพื้นฐานของนักเรียนในแตละวิชา และเมื่อเรียนจบก็ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งเปนแผนงานที่

สงเสริมนักเรียนเก่ียวกับเรื่องคุณภาพของผูเรียนใหครบทั้งดานความรู ดานทักษะ  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  สมรรถนะและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย คิดเปน ทําเปน และรูจักการแกไขปญหาดวย

ตนเองมีทักษะทางภาษา ฟง พูด สนทนาโตตอบและสื่อสารไดดี 2.นักเรียนมีการพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย รูจักการควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณไดอยางดีและปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี ความสุข 3.นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความ

สุข

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีการพัฒนาและสงเสริมเพ่ือยกระดับความสามารถและคุณวุฒิของครู โดยสงครูเขารับอบรมกับหนวยงายภายในและภายนอกใหความรู ความเขาใจเพิ่มมากขั้น เชน การอบรม

เก่ียวเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 2.เนื่องดวยสถานการณโควิด 19 ทางผูบริหารไดเห็นความสําคัญในการเรียนรูของเด็กประถมวัยจึงใหมีการจัดทํานวัตกรรม No child left behind

ไมท้ิงใครไวขางหลังเด็กทุก คนในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตลพบุรีจะไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ใหครูมีการติดตอสอบถามพูดคุยกับ

ผูปกครองถึงอุปกรณ เคร่ืองมือเทคโนโลยีการเรียนรูของเด็กปฐมวัยครูผูดูแลเด็ก1คนตอจํานวนเด็ก12-13คน ที่ตองดูและพูดคุยและสอบถามผูปกครองของนักเรียนและมีการพูด

คุยกับเด็กชวง สถานการณโควิด 19 ต้ังแตช้ันอนุบาลปท่ี 1- ช้ันอนุบาลปท่ี 3

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ครูไดมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน โดยการศึกษาพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคล และแกไขปญหาในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาเด็กในดานตาง ๆ และนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง การ

จัดประสบการณการเรียนรู และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก 2.แผนกปฐมวัยจัดโครงการกิจกรรมและการจัดรูปแบบการจัดประสบการณ ASC LOPBURI model โดยครูจะ

จัดกิจกรรมการเรียนสอนใหผูเรียนมีความรูท่ีเติบโตสมวัย รูจักกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ มองปญหาดวยหลักการทางวิทยาศาสตร สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได รัก

และรูจักมอบความรักใหแกผูอื่น มีจุดประสงคและเปาหมายในการเรียนรูพรอมเผชิญกับปญหาและมุงไปขางหนาเพื่อเปนรากฐานไปสูการสรางนวัตกรรมที่เปนสากลและทัดเทียม

นานาชาติ บนพ้ืนฐานของเหตุและผล สูการพัฒนาศักยภาพตามความแตกตางของบุคคล ตามกระบวนการของ KG ASC LOPBURI model

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมท้ังสามารถเขียน เพื่อการสื่อสารไดทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 2. ผูเรียนมี

สมรรถนะทางดานการสื่อสาร การคิดสรางสรรค การแกปญหาการใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และใชขอมูลผลการประเมินหรือการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ เห็นไดจากการจัดการบริหาร แบบมีเปาหมาย

ชัดเจน มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการบริหาร โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียน หัวหนากลุม

สาระการเรียนรู หัวหนางาน ผูรับผิดชอบกิจกรรม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในแตละปตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน เพื่อกําหนดเปาหมายของผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยมีการประชุมของฝายวิชาการ เพื่อแจงในเรื่องการกําหนดเปาหมายของผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 2.ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผู

เรียน โดยการจัดการเรียนรูท้ังรูปแบบลงมือ ปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย และเนนการอานออกของผู

เรียนเปนเรื่องสําคัญที่สุด

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.นักเรียนบางคน มีพัฒนาการดานรางกายที่เจริญเติบโตไมเหมาะสมกับวัย 2.ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง เพื่อตอยอดในการศึกษา

ระดับที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูใหมากขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนในการมีสวนรวมระหวางชุมชนและ

โรงเรียน 2. ควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง เพื่อตอยอดในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. การบูรณาการการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในแตละระดับช้ัน และการจัดประสบการณใหกับเด็กการมีสวนรวมในการรวมทํากิจกรรมระหวางเด็กและผูปกครองใหมี

ความชัดเจนมากขึ้น เพ่ือที่จะไดนําผลไปปรับแกไขและพัฒนาตอไป

Page 76 of 80



ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนบางสวนอานหนังสือหรือฟงขอความท่ีกําหนดใหไดแตเมื่อใหตั้งคําถาม ผูเรียนตั้งคําถามและการสรุปองคความรูดวยตนเองยังไมคอยได 2. ควรมีการฝกทักษะเพิ่มเติมดาน

การคิดวิเคราะห เพ่ือเนนใหผูเรียนไดสามารถคิดวิเคราะหแยกแยะ สรุปความคิดรวบยอดได 3. ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความมั่นใจ กลา

แสดงออก ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน สื่อและวัสดุตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานได ตลอดเวลา 2. โรงเรียนควรมีการติดตามในการจัดสภาพแวดลอม เนน

ความสะอาดและความปลอดภัยของหองเรียน อาคารเรียน หองปฏิบัติการ หองนํ้า หองประชุม

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. การประเมินการทําใบงานหรือแบบฝกหัดของผูเรียนที่ไดรับมอบหมายใหทําบางวิชายังไมมีการประเมินจากคุณครูผูรับผิดชอบอยางตอเน่ือง 2. การติดตามผลการเรียนของ

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง

5. แนวทางการพัฒนา

ระดับปฐมวัย

1. จัดทําระบบสํารวจบันทึกและสงตอพัฒนาการศักยภาพตามความถนัดของเด็กเปนรายบุคคล

2. ศึกษาและพัฒนาการ จัดการใหบริการดานวิชาการ เพื่อแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครู ตางโรงเรียน เพื่อยกระดับการเรียนการสอนและการพัฒนา

วิชาชีพ

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญในการดูแลนักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่ตั้งไว อยางตอเนื่องรูและการสงตอนักเรียนจากชั้นเดิมไปสูชั้นที่สูง

ขึ้น

           

           

6. ความตองการชวยเหลือ

 ระดับปฐมวัย

1. การจัดทําแบบสํารวจและสงผลตอพัฒนาการศักยภาพตามความถนัดของเด็กเปนรายบุคคล

2. ทําขอตกลงรวมกันกับสถาบันทางการศึกษาภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิ เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน  สถาบันตาง ๆ

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําสื่อเทคโนโลยี ทันสมัย มาประกอบ การเรียนการสอน เชน iPad, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส

 

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- 1. การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่สําเร็จ (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย โดยใชรูปแบบ Algorithm Unplugged

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดมีการจัดแผนงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทํา

แผนการจัดการเรียนรูของ 8 กลุมสาระการเรียนรูใชกระบวนการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดรายวิชาที่หลากหลายใหผู

เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการสอนแทรกแบบฝกหัด

วิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดแกปญหาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูฝาย
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ทรัพยากร   เพื่อการเรียนการสอนมีการใหบริการดานการผลิต   จัดเก็บ และบริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อบริการสื่อตาง ๆ แกครูและนักเรียนในโรงเรียน

เชนการติดตั้งโทรทัศน  คอมพิวเตอร Internet และ Projector  มีการวางแผนการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ การใหบริการยืม/คืนอุปกรณและสื่อการเรียนการ

สอน เพื่อควบคุมดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผูใชบริการประเมินจากการสังเกตบริเวณภายในโรงเรียน 

- 2. การสงเสริมความสามารถดานศิลปะวัฒนธรรมไทย

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

โรงเรียนใหความสําคัญในการสงเสริมความสามารถดานศิลปะวัฒนธรรมไทย  พัฒนาผูเรียนใหมีความรักความภูมิใจในความเปนไทย โดยมีการจัดรําวงมาตรฐานทุกอาทิตย

สําหรับนักเรียนและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถก็จะสนับสนุนใหนักเรียนไดฝกฝนความสามารถใหมีทักษะในการปฏิบัติใหมากขึ้น 

- เปนตนแบบการผลิตสื่อออนไลน

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

        คุณครูทุกคนผลิตสื่อออนไลนเพ่ือประกอบการสอนในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี และผลิตสื่อการ

สอนทั้งแบบทํามือ และสื่อท่ีใช Application ตางๆ เชน KineMaster, Keynote, IFile, Explain EDU, Zoom เปนตน และไดนําไปแบงปนเผยแพรใหกับโรงเรียนอื่น ๆ จนเปนที่

ชื่นชมและยอมรับใหเปนตนแบบการผลิตสื่อออนไลน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

สุวรรณา บัวทรัพย   ผูอํานวยการ

ประภัสสร แปนหวาง   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและคาเปาหมาย ระดับปฐมวัย)



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

  ด้วยโรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  อำเภอ เมือง  จังหวัด ลพบุรี   มีภารกิจ            
จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑                 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ )  และใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นเครื่องมือสำคัญใน     
การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติพร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง 
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี        
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป      

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามข้อ ๑๔ (๑) และข้อ ๑๕  ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียน  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ของกระทรวงศึกษาธิการและครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ    
ของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่นสำหรับใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  เป็นมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ประเด็นย่อย และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๓ มาตรฐาน 
๑๔ ประเด็นย่อย ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี ้
 

  ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

    ประกาศ    ณ   วันที่  ๑๔  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
 
 
        ลงชื่อ   
                                                                                  ( นางสาวสุวรรณา    บัวทรัพย์ ) 
                                                         ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

--------------------------------------- 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ตั้งอยู่ที่ เลขที่  ๙๙/๑๑๙ หมู่  ๖ ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง     

จังหวัดลพบุรี  จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ และ       
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริม   
การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์   
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครองและ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
โดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   และแผนปฏิบัติการประจำปี  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งระบบ   
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป   

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบายของโรงเรียน  
ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ใน เครือ เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร   เป็ นการสร้ างความมั่ น ใจกับผู้ รับบริการ                     
อันประกอบไปด้วยผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนตลอดจนองค์กรและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
มาตรฐานการศึกษา พิจารณาข้อมูลที่ครอบคลุมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒          
( แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๕๔๕ ) จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง ๓ ด้านได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน , มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และมาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้ เรียน เป็ นสำคัญ                
ต้ังแตป่กีารศกึษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน ๓  มาตรฐาน  
๒๑ ประเด็นย่อย   ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
     ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

  
       ลงชื่อ  
                                                                                ( นางสาวสุวรรณา   บัวทรัพย์  ) 
                                                       ผู้อำนวยการ  

 
 
 



 
โรงเรียนอัสสมัชัญคอนแวนต์  ลพบุรี 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดเีลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ร้อยละ ๘๘ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ร้อยละ ๘๘ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๘ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๘ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๘ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดบัดีเลิศ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘๘ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๘ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๘ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม ร้อยละ ๘๘ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๐ 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ 

   ๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

รอ้ยละ ๙๐ 

 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐ 

 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๙๐ 

 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 



 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๘๙ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๙ 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๙ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๙ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 

  
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 
 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปรค่าระดับคุณภาพเป็น ระดับคุณภาพ    
๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป   =  ระดับ     ๕    “ยอดเยี่ยม”  
  ร้อยละ  ๗๕ - ๘๙    =  ระดับ     ๔    “ดีเลิศ”  
  ร้อยละ  ๖๐ - ๗๔   =  ระดับ     ๓    “ดี”  
  ร้อยละ  ๕๐ - ๖๙   =  ระดับ     ๒    “ปานกลาง”  
  ต่ำกว่าร้อยละ  ๕๐   =  ระดับ     ๑    “กำลังพัฒนา”  
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(กําหนดคาเปาหมายการศึกษาของโรงเรียนและคาเปาหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

  ด้วยโรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  อำเภอ เมือง  จังหวัด ลพบุรี   มีภารกิจ            
จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑                 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ )  และใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นเครื่องมือสำคัญใน     
การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติพร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง 
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี        
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป      

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามข้อ ๑๔ (๑) และข้อ ๑๕  ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียน  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ของกระทรวงศึกษาธิการและครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ    
ของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่นสำหรับใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  เป็นมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ประเด็นย่อย และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๓ มาตรฐาน 
๑๔ ประเด็นย่อย ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี ้
 

  ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

    ประกาศ    ณ   วันที่  ๑๔  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
 
 
        ลงชื่อ   
                                                                                  ( นางสาวสุวรรณา    บัวทรัพย์ ) 
                                                         ผู้อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

--------------------------------------- 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ตั้งอยู่ที่ เลขที่  ๙๙/๑๑๙ หมู่  ๖ ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง     

จังหวัดลพบุรี  จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ และ       
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริม   
การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด  และเป็นไปตามเจตนารมณ์   
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครองและ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
โดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   และแผนปฏิบัติการประจำปี  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งระบบ   
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป   

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบายของโรงเรียน  
ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ใน เครือ เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร   เป็ นการสร้ างความมั่ น ใจกับผู้ รับบริการ                     
อันประกอบไปด้วยผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนตลอดจนองค์กรและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
มาตรฐานการศึกษา พิจารณาข้อมูลที่ครอบคลุมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒          
( แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๕๔๕ ) จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง ๓ ด้านได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน , มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และมาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้ เรียน เป็ นสำคัญ                
ต้ังแตป่กีารศกึษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน ๓  มาตรฐาน  
๒๑ ประเด็นย่อย   ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
     ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

  
       ลงชื่อ  
                                                                                ( นางสาวสุวรรณา   บัวทรัพย์  ) 
                                                       ผู้อำนวยการ  

 
 
 



 
โรงเรียนอัสสมัชัญคอนแวนต์  ลพบุรี 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดเีลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ร้อยละ ๘๘ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ร้อยละ ๘๘ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๘๘ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๘ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๘ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดบัดีเลิศ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘๘ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๘ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๘ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม ร้อยละ ๘๘ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ ๙๐ 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ 

   ๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

รอ้ยละ ๙๐ 

 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๙๐ 

 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๙๐ 

 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 



 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย/ 

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๘๙ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๙ 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๙ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๙ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 

  
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 
 

 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปรค่าระดับคุณภาพเป็น ระดับคุณภาพ    
๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป   =  ระดับ     ๕    “ยอดเยี่ยม”  
  ร้อยละ  ๗๕ - ๘๙    =  ระดับ     ๔    “ดีเลิศ”  
  ร้อยละ  ๖๐ - ๗๔   =  ระดับ     ๓    “ดี”  
  ร้อยละ  ๕๐ - ๖๙   =  ระดับ     ๒    “ปานกลาง”  
  ต่ำกว่าร้อยละ  ๕๐   =  ระดับ     ๑    “กำลังพัฒนา”  
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับรอง)



 
 

  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ลงนามรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   
ลงนามรับรอง รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 

ปีการศึกษา  2564 
 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

1.นางสาวสุวรรณา บัวทรัพย์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้อ านวยการ   

 

2.นางวีณา                   ลิ้มสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

3.ดร.เฉลิมชัย            หาญกล้า 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

4.นายกิจจา                 จงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ................................. 
 

5.นางสมวงศ์  แก้วมงคล ผู้แทนผู้ปกครอง 
................................. 

 

6.พันโทพิทักษ์ภูมิ          รูปทอง ผู้แทนผู้ปกครอง 

 

................................... 

 

7.นางสาวเกศวลี   ทุงฤทธิ์ ผู้แทนครู ................................. 
 

8. นางสาวศิริลักษณ์      สุภาจรูญ ผู้แทนครู ................................. 
 

9. นางญาณิศา             สวา่งจิต เลขานุการ ................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา SAR ระดับปฐมวัย)





คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา SAR ระดับขั้นพื้นฐาน)





หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(การเผยแพร SAR64)



 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผงผังโรงเรียน)



อาคารเรียน Saint Mary Paul (คสล.5 ชั้น)

อาคารเรียน Emanuel Building (คสล.3 ชั้น)

อาคารเรียน Be All To All (คสล.5 ชั้น)

อาคารเรียน Saint Paul (คสล.5 ชั้น)

อาคาร Regina Cheli ( คลส.4 ชั้น)

1

2

3

4

5

แผนผังอาคารเรียนและห้องประกอบการ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

ประจำปีการศึกษา 2563
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บันได

อาคาร เอนกประสงค์

6

5

6

บ้านพักครู

อาคารเอนกประสงค์

ห้องเก็บของ

อาคาร แผนกอนุบาล ( คลส.2 ชั้น)

7

7

2564



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงาน)



 

- งานนโยบายและแผน 

- งานธุรการ ประชาสัมพันธ์  
และบริหารทั่วไป 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานสารบรรณ 

- งานจัดซื้อและบริหาร  
   วัสด ุ- อุปกรณ์ 

 
   โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
 

 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายบุคลากร 

 

ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือ      
การเรียนการสอน 

 

ฝ่ายอภิบาล 
และแพร่ธรรม 

 

แผนกปฐมวัย 

- งานหลักสูตร 

- งานการจัดการเรียน  
    การสอน 

- งานวิจัยในชั้นเรียน 

- งานนิเทศการสอน 

- งานห้องสมุดและ 
ศูนย์การเรียนรู้ 

- งานทะเบยีนและวัดผล 
 

- งานสรรหาบุคลากร 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานบำรุงรักษา
บุคลากร 

 

- งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

- งานพัสดุ - ครุภัณฑ์  

- งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  

- งานการจัดการ
เรียนการสอน 
คริสตศาสตร์      
และคุณธรรม
จริยธรรม     

- งานอภิบาลและ                 
แพร่ธรรม 

 

 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

ผู้อำนวยการ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี   
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต /  ผู้จัดการ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

- งานหลักสูตร 

- งานจัดประสบการณ ์

- งานนเิทศการจัดประสบการณ ์

- งานวิจยัในชัน้เรียน 

- งานวัดผลและประเมินผล 

- งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานมาตรฐานและคุณภาพ 

- งานสานสนเทศ 

 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานบร ิการและสว ัสดิ
ภาพ 

- งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานปกครอง 

- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพภายใน 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

- งานมาตรฐาน
และคุณภาพ 

- งานสารสนเทศ 
 

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงสร้างหลักสูตร การศกึษาปฐมวัย 
 

โครงสร้างกลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ช่วงอายุ อายุ  ๓ – ๖ ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
• ด้านร่างกาย 
• ด้านอารมณ์และจิตใจ 
• ด้านสังคม 
• ด้านสติปัญญา 

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ 
  สถานที่แวดล้อมเด็ก 
• ธรรมชาติรอบตัว 
• สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ต่อปีการศึกษา   (จำนวนเวลา ๑ ปีการศึกษา) 
 
การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี   กำหนดให้มีกรอบโครงสร้างเวลา       
ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  ช่วงอายุ ๓-๖  ปี โดยมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า  ๒๐๐  วัน ต่อ ๑ ปีการศึกษา       
ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕-๖  ชั่วโมง  แบ่งเป็น  ๒  ภาคเรียน 
 
สาระการเรียนรู้รายปี 
                   สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่กำหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์สำคัญ 

ประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนไปใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ ให้เด็กปฐมวัย
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 

๑.๑ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย   เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการ
ทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย และการรักษา
ความปลอดภัย ดังนี้ 

 



  ๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
-  การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่
-  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
-  การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
-  การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการขว้าง   

การจับ การโยน การเตะ 
-  การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

      ๑.๑.๒ การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
-  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
-  การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
-  การปั้น  
-  การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ 
-  การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ 

๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว 
-  การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความปลอดภัย 
-  การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 
-  การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
-  การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
-  การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง 
-  การเคลื่อนไหวเพ่ือควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
-  การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

๑.๒  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออก
ทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็น
ตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี 
-  การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
-  การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
-  การเล่นบทบาทสมมติ 



-  การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
-  การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

๑.๒.๒   การเล่น 
-  การเล่นอิสระ 
-  การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
-  การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
-  การเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม 
-  การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
-  การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
-  การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทางอารมณ์ 
-  การสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
-  การเล่นบทบาทสมมติ 
-  การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
-  การร้องเพลง 
-  การทำงานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 
-  การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
-  การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ และ

การช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
๑.๓  ประสบการณ์สำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์

กับบุคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การ
ทำงานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
               ๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

-  การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 
-  การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓.๒ การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
-  การทำงานศิลปะที่ใช้วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 



-  การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
-  การเลี้ยงสัตว์ 
-  การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 

๑.๓.๓ การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและความเป็นไทย 
-  การเล่นบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
-  การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีอาศัยและประเพณีไทย 
-  การประกอบอาหารไทย 
-  การศึกษานอกสถานที่ 
-  การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีสวนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม 
-  การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
-  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิที่ดีของห้องเรียน 
-  การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
-  การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
-  การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
-  การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
-  การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
-  การทำศิลปะแบบร่วมมือ  

๑.๓.๖ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
-  การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
-  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

     ๑.๓.๗ การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
-  การเล่นหรือ ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

๑.๔  ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที ่หลากหลาย      
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และ   
การคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

๑.๔.๑ การใช้ภาษา 
-  การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 



-  การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
-  การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรงหรือเรื่องราวต่างๆ 
-  การแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
-  การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
-  การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
-  การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำต่างๆ 
-  การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
-  การพูดเรียงลำดับเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
-  การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
-  การอ่านอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้ชี้แนะ 
-  การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
-  การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ 
-  การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
-  การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคำคุ้นเคย 
-  การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียนของผู้ใหญ่ 
-  การคาดเดาคำ วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ำๆ กัน จากนิทาน เพลง คำคล้องจอง 
-  การเล่นเกมทางภาษา 
-  การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
-  การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
-  การเขียนคำที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 
-  การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

๑.๔.๒ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
  -  การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
  -  การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
  -  การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ ่งต่างๆ ด้วยการกระทำ 

ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
  -  การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย 
  -  การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
  -  การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
  -  การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 



  -  การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
  -  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของสิ่งต่างๆ 
  -  การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
  -  การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
  -  การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
                 -  การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ สิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว/   

ความสูงน้ำหนัก ปริมาตร 
  -  การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตูการณ์ตามช่วงเวลา 
  -  การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 
  -  การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์หรือการกระทำ 
  -  การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
  -  การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
  -  การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  -  การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
  -  การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ 
  -  การสำรวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
  -  การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ 
  -  การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
                 -  การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะหาความรู้      

ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 
๒. สาระท่ีควรเรียนรู้ 

     เน้นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจากนำสาระ        
ที่ควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็กเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ทั้งนี้ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ครูผู้สอน     
ทุกระดับชั้นได้กำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัยความต้องการและความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง
ของเด็กดังนี้  
     ๒.๑  เด็กควรเรียนรู้ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าที่บ่งบอกเพศ อายุ รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่างๆ วิธีระวัง
รักษาร่างกายให้ร่างกายให้สะอาด และมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรักษา      



ความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัตความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี ของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับ
ตนเอง การเล่นและการทำสิ ่งต ่างๆ ด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู ้อ ื ่น การตระหนักรู ้ เก ี ่ยวกับตนเอง              
ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดีการมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ  
     ๒.๒  เรื ่องราวเกี ่ยวกับบุคคลและสถานที ่แวดล้อมเด็ก   เด็กควรเรียนรู ้เกี ่ยวกับครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน สถานที่
สำคัญในชุมชน ได้แก่ วัดดงสวอง โบสถ์วัดน้อย โรงพยาบาลอานันทมหิดล สถานีอนามัยตำบลเขาสามยอด วัน
สำคัญ ได้แก่ วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสำคัญทางศาสนา อาชีพของคนในชุมชน ได้แก่ ทหาร พยาบาล พ่อค้า แม่ค้า 
ตำรวจ พนักงานบริษัทเอกชน  ศาสนาในชุมชน ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน ได้แก่ วังนารายณ์ราชนิเวศ   ศาลพระกาฬ ปรางค์สามยอด วัดดงสวองเก่า วัดดงสวองใหม่ สัญลักษณ์
สำคัญของชาติไทย และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ่ืนๆ ได้แก่ การทำดินสอพอง การทำไข่เค็มดินสอพอง  

   ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว  เด ็กควรเร ียนร ู ้ เก ี ่ยวกับช ื ่อ ล ักษณะ ส ่วนประกอบ ปัจจ ัยสำคัญ                 
การเปลี่ยนแปลง  และความสัมพันธ์ของมนุษย์  สัตว์  พืช  ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ  ท้องฟ้า  สภาพ
อากาศ  ภัยธรรมชาติ  แรง  และพลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก  รวมทั้งการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม  และ
การรักษา   สาธารณสมบัติ  

   ๒.๔  สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก   เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  ดังนี้ รู้จักชื่อ  ลักษณะ  สี  ผิวสัมผัส  ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง  ปริมาตร  น้ำหนัก  จำนวน  
ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา  เงิน  ประโยชน์  การใช้งาน  และ  
การเลือกสิ่งของและเครื่องใช้  ยานพาหนะ การคมนาคม  เทคโนโลยีในการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัดปลอดภัย  และรักษาสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.วิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย ท๑๑๑๐๑ ๒๐๐ ๕ ท๑๒๑๐๑ ๒๐๐ ๕ ท๑๓๑๐๑ ๒๐๐ ๕ 
คณิตศาสตร์ ค๑๑๑๐๑ ๒๐๐ ๕ ค๑๒๑๐๑ ๒๐๐ ๕ ค๑๓๑๐๑ ๒๐๐ ๕ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว๑๑๑๐๑ ๘๐ ๒ ว๑๒๑๐๑ ๘๐ ๒ ว๑๓๑๐๑ ๘๐ ๒ 
สังคมศึกษาฯ ส๑๑๑๐๑ ๘๐ ๒ ส๑๒๑๐๑ ๘๐ ๒ ส๑๓๑๐๑ ๘๐ ๒ 
ประวัติศาสตร์ ส๑๑๑๐๒ ๔๐ ๑ ส๑๒๑๐๒ ๔๐ ๑ ส๑๓๑๐๒ ๔๐ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ๑๑๑๐๑ ๔๐ ๑ พ๑๒๑๐๑ ๔๐ ๑ พ๑๓๑๐๑ ๔๐ ๑ 
ศิลปะ ศ๑๑๑๐๑ ๔๐ ๑ ศ๑๒๑๐๑ ๔๐ ๑ ศ๑๓๑๐๑ ๔๐ ๑ 
การงานอาชพี ง๑๑๑๐๑ ๔๐ ๑ ง๑๒๑๐๑ ๔๐ ๑ ง๑๓๑๐๑ ๔๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษ อ๑๑๑๐๑ ๑๒๐ ๓ อ๑๒๑๐๑ ๑๒๐ ๓ อ๑๓๑๐๑ ๑๒๐ ๓ 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑  ๘๔๐ ๒๑  ๘๔๐ ๒๑ 
๒.รายวชิาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ๑๑๒๐๑ ๘๐ ๒ อ๑๒๒๐๑ ๘๐ ๒ อ๑๓๒๐๑ ๘๐ ๒ 
หน้าที่พลเมือง ส๑๑๒๓๑ ๔๐ - ส๑๒๒๓๒ ๔๐ - ส๑๓๒๓๓ ๔๐ - 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ ๒  ๑๒๐ ๒  ๑๒๐ ๒ 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ - เนตรนาร ี - ๓๐ ๑ - ๓๐ ๑ - ๓๐ ๑ 
ชมรม - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
แนะแนว - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคม - ๑๐ - - ๑๐ - - ๑๐ - 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๓ - ๑๒๐ ๓ - ๑๒๐ ๓ 
รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ๒๖  ๑,๐๘๐ ๒๖  ๑,๐๘๐ ๒๖ 
๔. กิจกรรมเสรมิ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - ๘๐ ๒ - ๘๐ ๒ - ๘๐ ๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
ศิลปะ - ๘๐ ๒ - ๘๐ ๒ - ๘๐ ๒ 
การงานอาชพี - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
คริสตศาสตร์ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
ภาษาจีน - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
จริยะ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
Intensive English Program - ๑๖๐ ๔ - ๑๖๐ ๔ - ๑๖๐ ๔ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมเสรมิ ๕๖๐ ๑๔  ๕๖๐ ๑๔  ๕๖๐ ๑๔ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๖๔๐ ๔๐  ๑,๖๔๐ ๔๐  ๑,๖๔๐ ๔๐ 

 

หมายเหต ุ   1.รายวิชากจิกรรมเสริม เป็นรายวิชาที่ทางโรงเรียนจัดให้เพื่อเน้นเนื้อหาวิชาให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น  โดยไม่นำมาคิดผลการเรียน 
             2.จัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ในรายวิชาสังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โรงเรียนอัสสัมชญัคอนแวนต์ ลพบุรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงสร้างเวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔ – ๖ 

รายวิชา 

ระดับชั้น 
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๔ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๕ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ 

รหัส 
เวลา
เรียน 

จำนวน
คาบ 

รหัส 
เวลา
เรียน 

จำนวน
คาบ 

รหัส 
เวลา
เรียน 

จำนวน
คาบ 

๑.วิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย ท๑๔๑๐๑ ๑๖๐ ๔ ท๑๕๑๐๑ ๑๖๐ ๔ ท๑๖๑๐๑ ๑๖๐ ๔ 
คณิตศาสตร์ ค๑๔๑๐๑ ๑๖๐ ๔ ค๑๕๑๐๑ ๑๖๐ ๔ ค๑๖๑๐๑ ๑๖๐ ๔ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว๑๔๑๐๑ ๑๒๐ ๓ ว๑๕๑๐๑ ๑๒๐ ๓ ว๑๖๑๐๑ ๘๐ ๓ 
สังคมศึกษาฯ ส๑๔๑๐๑ ๘๐ ๒ ส๑๕๑๐๑ ๘๐ ๒ ส๑๖๑๐๑ ๘๐ ๒ 
ประวัติศาสตร์ ส๑๔๑๐๒ ๔๐ ๑ ส๑๕๑๐๒ ๔๐ ๑ ส๑๖๑๐๒ ๔๐ ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ๑๔๑๐๑ ๔๐ ๑ พ๑๕๑๐๑ ๔๐ ๑ พ๑๖๑๐๑ ๔๐ ๑ 
ศิลปะ ศ๑๔๑๐๑ ๘๐ ๒ ศ๑๕๑๐๑ ๘๐ ๒ ศ๑๖๑๐๑ ๘๐ ๒ 
การงานอาชพี ง๑๔๑๐๑ ๔๐ ๑ ง๑๕๑๐๑ ๔๐ ๑ ง๑๖๑๐๑ ๔๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษ อ๑๔๑๐๑ ๑๒๐ ๓ อ๑๕๑๐๑ ๑๒๐ ๓ อ๑๖๑๐๑ ๑๒๐ ๓ 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ ๒๑  ๘๔๐ ๒๑  ๘๔๐ ๒๑ 
๒.รายวชิาเพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ๑๔๒๐๑ ๘๐ ๒ อ๑๕๒๐๑ ๘๐ ๒ อ๑๖๒๐๑ ๘๐ ๒ 
หน้าที่พลเมือง ส๑๔๒๓๔ ๔๐ - ส๑๕๒๓๕ ๔๐ - ส๑๖๒๓๖ ๔๐ - 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ ๒  ๑๒๐ ๒  ๑๒๐ ๒ 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ - เนตรนาร ี - ๓๐ ๑ - ๓๐ ๑ - ๓๐ ๑ 
ชมรม - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
แนะแนว - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคม - ๑๐ - - ๑๐ - - ๑๐ - 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๓  ๑๒๐ ๓  ๑๒๐ ๓ 
รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ๒๖  ๑,๐๘๐ ๒๖  ๑,๐๘๐ ๒๖ 
๔. กิจกรรมเสรมิ         
คณิตศาสตร์ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - ๘๐ ๒ - ๘๐ ๒ - ๘๐ ๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
ศิลปะ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
การงานอาชพี - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
คริสตศาสตร์ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
ภาษาจีน - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
จริยะ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
Intensive English Program - ๑๖๐ ๔ - ๑๖๐ ๔ - ๑๖๐ ๔ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนฯ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ - ๔๐ ๑ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมเสรมิ ๕๖๐ ๑๔  ๕๖๐ ๑๔  ๕๖๐ ๑๔ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๖๔๐ ๔๐  ๑,๖๔๐ ๔๐  ๑,๖๔๐ ๔๐ 

 

หมายเหต ุ   1.รายวิชากจิกรรมเสริม เป็นรายวิชาที่ทางโรงเรียนจัดให้เพื่อเน้นเนื้อหาวิชาให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น  โดยไม่นำมาคิดผลการเรียน 
     2.จัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ในรายวิชาสังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

โรงเรียนอัสสัมชญัคอนแวนต์ ลพบุรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา/กิจกรรม รหัส หนว่ยกติ 
เวลาเรียน 
(ชม.)/คาบ 

รายวิชา/กิจกรรม รหัส หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
(ชม.)/คาบ 

๑.วิชาพื้นฐาน ๑.วิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย ท๒๑๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ ภาษาไทย ท๒๑๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
คณิตศาสตร์ ค๒๑๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ คณิตศาสตร์ ค๒๑๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
วิทยาศาสตร์ ว๒๑๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ วิทยาศาสตร์ ว๒๑๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ว๒๑๑๐๓ ๐.๕  ๒๐ / ๑ เทคโนโลยี(การออกแบบเทคโนโลยี) ว๒๑๑๐๔ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
สังคมศึกษา ส๒๑๑๐๑ ๑.๕ ๖๐ / ๓ สังคมศึกษา ส๒๑๑๐๒ ๑.๕ ๖๐ / ๓ 
ประวัติศาสตร์ ส๒๑๑๐๓ ๐.๕  ๒๐ / ๑ ประวัติศาสตร์ ส๒๑๑๐๔ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ๒๑๑๐๑ ๑.๐ ๔๐ / ๒ สุขศึกษาและพลศึกษา พ๒๑๑๐๒ ๑.๐ ๔๐ / ๒ 
ศิลปะ ศ๒๑๑๐๑ ๑.๐  ๔๐ / ๒ ศิลปะ ศ๒๑๑๐๒ ๑.๐  ๔๐ / ๒ 
การงานอาชพี ง๒๑๑๐๑ ๐.๕  ๒๐ / ๑ การงานอาชพี ง๒๑๑๐๒ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
ภาษาอังกฤษ อ๒๑๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ ภาษาอังกฤษ อ๒๑๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐  / ๒๒ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐  / ๒๒ 
๒.รายวชิาเพิ่มเติม ๒.รายวชิาเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค๒๑๒๐๑ ๑.๐ ๔๐ / ๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค๒๑๒๐๒ ๑.๐ ๔๐ / ๒ 
คริสตศาสตร์ ส๒๑๒๐๑ ๐.๕  ๒๐ / ๑ คริสตศาสตร์ ส๒๑๒๐๒ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
หน้าที่พลเมือง ส๒๑๒๓๑ ๐.๕  ๒๐ / - หน้าที่พลเมือง ส๒๑๒๓๒ ๐.๕  ๒๐ / - 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ๒๑๒๐๑ ๑.๐ ๔๐ / ๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ๒๑๒๐๒ ๑.๐ ๔๐ / ๒ 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๓ ๑๒๐ / ๕ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๓ ๑๒๐ / ๕ 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว - - ๒๐ / ๑ กิจกรรมแนะแนว - - ๒๐ / ๑ 
ลูกเสือ/เนตรนารี - - ๑๕ / ๑ ลูกเสือ/เนตรนารี - - ๑๕ / ๑ 
กิจกรรมชมรม - - ๒๐ / ๑ กิจกรรมชมรม - - ๒๐ / ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคม - - ๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคม - - ๕ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๕ / ๓ รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ / ๓ 
รวมเวลาเรียน - ๖๒๕/๓๐ รวมเวลาเรียน - ๖๒๐/๓๐ 
๔. กิจกรรมเสรมิ   ๔. กิจกรรมเสรมิ   
คณิตศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ คณิตศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ 
วิทยาศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ วิทยาศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ 
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) - - ๒๐ / ๑ เทคโนโลยี(การออกแบบเทคโนโลยี) - - ๒๐ / ๑ 
ศิลปะ - - ๒๐ / ๑ ศิลปะ - - ๒๐ / ๑ 
ภาษาจีน - - ๒๐ / ๑ ภาษาจีน - - ๒๐ / ๑ 
จริยะ - - ๒๐ / ๑ จริยะ - - ๒๐ / ๑ 
Intensive English Program - - ๘๐ / ๔ Intensive English Program - - ๘๐ / ๔ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมเสรมิ   ๒๐๐ / ๑๐ รวมเวลาเรียนกิจกรรมเสรมิ   ๒๐๐ / ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑๔ ๘๒๕ / ๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑๔ ๘๒๐ / ๔๐ 
 

หมายเหต ุ   1.รายวิชากจิกรรมเสริม เป็นรายวิชาที่ทางโรงเรียนจัดให้เพื่อเน้นเนื้อหาวิชาให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น  โดยไม่นำมาคิดผลการเรียน 
     2.จัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ในรายวิชาสังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

โรงเรียนอัสสัมชญัคอนแวนต์ ลพบุรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา/กิจกรรม รหัส หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
(ชม.)/คาบ 

รายวิชา/กิจกรรม รหัส หน่วยกิต 
เวลาเรียน 
(ชม.)/คาบ 

๑.วิชาพื้นฐาน ๑.วิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย ท๒๒๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ ภาษาไทย ท๒๒๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
คณิตศาสตร์ ค๒๒๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ คณิตศาสตร์ ค๒๒๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
วิทยาศาสตร์ ว๒๒๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ วิทยาศาสตร์ ว๒๒๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ว๒๒๑๐๓ ๐.๕  ๒๐ / ๑ เทคโนโลยี(การออกแบบเทคโนโลยี) ว๒๒๑๐๔ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
สังคมศึกษา ส๒๒๑๐๑ ๑.๕ ๖๐ / ๓ สังคมศึกษา ส๒๒๑๐๒ ๑.๕ ๖๐ / ๓ 
ประวัติศาสตร์ ส๒๒๑๐๓ ๐.๕  ๒๐ / ๑ ประวัติศาสตร์ ส๒๒๑๐๔ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ๒๒๑๐๑ ๑.๐ ๔๐ / ๒ สุขศึกษาและพลศึกษา พ๒๒๑๐๒ ๑.๐ ๔๐ / ๒ 
ศิลปะ ศ๒๒๑๐๑ ๑.๐  ๔๐ / ๒ ศิลปะ ศ๒๒๑๐๒ ๑.๐  ๔๐ / ๒ 
การงานอาชพี ง๒๒๑๐๑ ๐.๕  ๒๐ / ๑ การงานอาชพี ง๒๒๑๐๒ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
ภาษาอังกฤษ อ๒๒๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ ภาษาอังกฤษ อ๒๒๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐  / ๒๒ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐  / ๒๒ 
๒.รายวชิาเพิ่มเติม ๒.รายวชิาเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค๒๒๒๐๑ ๑.๐ ๔๐ / ๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค๒๒๒๐๒ ๑.๐ ๔๐ / ๒ 
คริสตศาสตร์ ส๒๒๒๐๑ ๐.๕  ๒๐ / ๑ คริสตศาสตร์ ส๒๒๒๐๒ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
หน้าที่พลเมือง ส๒๒๒๓๓ ๐.๕  ๒๐ / - หน้าที่พลเมือง ส๒๒๒๓๔ ๐.๕  ๒๐ / - 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ๒๒๒๐๑ ๑.๐ ๔๐ / ๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ๒๒๒๐๒ ๑.๐ ๔๐ / ๒ 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๓ ๑๒๐ / ๕ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๓ ๑๒๐ / ๕ 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว - - ๒๐ / ๑ กิจกรรมแนะแนว - - ๒๐ / ๑ 
ลูกเสือ/เนตรนารี - - ๑๕ / ๑ ลูกเสือ/เนตรนารี - - ๑๕ / ๑ 
กิจกรรมชมรม - - ๒๐ / ๑ กิจกรรมชมรม - - ๒๐ / ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคม - - ๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคม - - ๕ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๕ / ๓ รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ / ๓ 
รวมเวลาเรียน - ๖๒๕/๓๐ รวมเวลาเรียน - ๖๒๐/๓๐ 
๔. กิจกรรมเสรมิ   ๔. กิจกรรมเสรมิ   
คณิตศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ คณิตศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ 
วิทยาศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ วิทยาศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ 
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) - - ๒๐ / ๑ เทคโนโลยี(การออกแบบเทคโนโลยี) - - ๒๐ / ๑ 
ศิลปะ - - ๒๐ / ๑ ศิลปะ - - ๒๐ / ๑ 
ภาษาจีน - - ๒๐ / ๑ ภาษาจีน - - ๒๐ / ๑ 
จริยะ - - ๒๐ / ๑ จริยะ - - ๒๐ / ๑ 
Intensive English Program - - ๘๐ / ๔ Intensive English Program - - ๘๐ / ๔ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมเสรมิ   ๒๐๐ / ๑๐ รวมเวลาเรียนกิจกรรมเสรมิ   ๒๐๐ / ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑๔ ๘๒๕ / ๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑๔ ๘๒๐ / ๔๐ 
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โรงเรียนอัสสัมชญัคอนแวนต์ ลพบุรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงสร้างเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รายวิชา/กิจกรรม รหัส หน่วยกิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชา/กิจกรรม รหัส หน่วยกิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

๑.วิชาพื้นฐาน ๑.วิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ ภาษาไทย ท๒๓๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
คณิตศาสตร์ ค๒๓๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ คณิตศาสตร์ ค๒๓๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
วิทยาศาสตร์ ว๒๓๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ วิทยาศาสตร์ ว๒๓๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ว๒๓๑๐๓ ๐.๕  ๒๐ / ๑ เทคโนโลยี(การออกแบบเทคโนโลยี) ว๒๓๑๐๔ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
สังคมศึกษา ส๒๓๑๐๑ ๑.๕ ๖๐ / ๓ สังคมศึกษา ส๒๓๑๐๒ ๑.๕ ๖๐ / ๓ 
ประวัติศาสตร์ ส๒๓๑๐๓ ๐.๕  ๒๐ / ๑ ประวัติศาสตร์ ส๒๓๑๐๔ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา พ๒๓๑๐๑ ๑.๐ ๔๐ / ๒ สุขศึกษาและพลศึกษา พ๒๓๑๐๒ ๑.๐ ๔๐ / ๒ 
ศิลปะ ศ๒๓๑๐๑ ๑.๐  ๔๐ / ๒ ศิลปะ ศ๒๓๑๐๒ ๑.๐  ๔๐ / ๒ 
การงานอาชพี ง๒๓๑๐๑ ๐.๕  ๒๐ / ๑ การงานอาชพี ง๒๓๑๐๒ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
ภาษาอังกฤษ อ๒๓๑๐๑ ๑.๕  ๖๐ / ๓ ภาษาอังกฤษ อ๒๓๑๐๒ ๑.๕  ๖๐ / ๓ 
รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐  / ๒๒ รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน ๑๑ ๔๔๐  / ๒๒ 
๒.รายวชิาเพิ่มเติม ๒.รายวชิาเพิ่มเติม 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค๒๓๒๐๑ ๑.๐ ๔๐ / ๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค๒๓๒๐๒ ๑.๐ ๔๐ / ๒ 
คริสตศาสตร์ ส๒๓๒๐๑ ๐.๕  ๒๐ / ๑ คริสตศาสตร์ ส๒๓๒๐๒ ๐.๕  ๒๐ / ๑ 
หน้าที่พลเมือง ส๒๓๒๓๕ ๐.๕  ๒๐ / - หน้าที่พลเมือง ส๒๓๒๓๖ ๐.๕  ๒๐ / - 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ๒๓๒๐๑ ๑.๐ ๔๐ / ๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ๒๓๒๐๒ ๑.๐ ๔๐ / ๒ 
รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๓ ๑๒๐ / ๕ รวมเวลาเรียนวิชาเพิ่มเติม ๓ ๑๒๐ / ๕ 
๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว - - ๒๐ / ๑ กิจกรรมแนะแนว - - ๒๐ / ๑ 
ลูกเสือ/เนตรนารี - - ๑๕ / ๑ ลูกเสือ/เนตรนารี - - ๑๕ / ๑ 
กิจกรรมชมรม - - ๒๐ / ๑ กิจกรรมชมรม - - ๒๐ / ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคม - - ๑๐ กิจกรรมเพื่อสังคม - - ๕ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๕ / ๓ รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๖๐ / ๓ 
รวมเวลาเรียน - ๖๒๕/๓๐ รวมเวลาเรียน - ๖๒๐/๓๐ 
๔. กิจกรรมเสรมิ   ๔. กิจกรรมเสรมิ   
คณิตศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ คณิตศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ 
วิทยาศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ วิทยาศาสตร์ - - ๒๐ / ๑ 
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) - - ๒๐ / ๑ เทคโนโลยี(การออกแบบเทคโนโลยี) - - ๒๐ / ๑ 
ศิลปะ - - ๒๐ / ๑ ศิลปะ - - ๒๐ / ๑ 
ภาษาจีน - - ๒๐ / ๑ ภาษาจีน - - ๒๐ / ๑ 
จริยะ - - ๒๐ / ๑ จริยะ - - ๒๐ / ๑ 
Intensive English Program - - ๘๐ / ๔ Intensive English Program - - ๘๐ / ๔ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมเสรมิ   ๒๐๐ / ๑๐ รวมเวลาเรียนกิจกรรมเสรมิ   ๒๐๐ / ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑๔ ๘๒๕ / ๔๐ รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑๔ ๘๒๐ / ๔๐ 
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undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)



 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี    หน้า ๑ 
  

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 
โรงเร ียนอัสส ัมช ัญคอนแวนต์  ลพบุร ี   เป ็นโรงเร ียนที ่ร ับการโอนกิจการจากโรงเร ียนจร ิยศ ึกษา                      

ซึ่งผู ้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการโรงเรียนต่อไปได้  แต่มีความปรารถนาที่จะให้มีผู ้สืบทอดเจตนารมณ์  
ดำเนินการจัดการศึกษาต่อไป  นางมารยาท   ร่มโพธิ์   จึงได้เสนอความปรารถนาแก่ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ       
คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ในขณะนั้น คือ เซอร์ฟรังส์ซัวส  ชีรานนท์  ท่านได้ตกลงรับ     
การดำเนินงานต่อ  จึงรับโอนกิจการโรงเรียนจริยศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘  ถือว่าเป็นวันเริ่มกิจการ
ของโรงเรียน  เป็นวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ยังเป็นวันฉลองพระแม่
มารีราชินีแห่งสากลโลกอีกด้วย นับเป็นวันแห่งพระพร  เพื ่อดำเนินการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ          
คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ ต่อไป     
 โรงเรียน  ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนจริยศึกษา เป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุร”ี และมอบหมาย
ให้เซอร์อัลฟองส์ สะอาด วรศิลป์  อธิการิณี  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลำนารายณ์  ในขณะนั้น เป็นผู้ลงนาม
แทนผู ้ร ับใบอนุญาต และผู ้จ ัดการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี   เมื ่อวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘                 
มีเซอร์อัสซุมตา ดาวดี เป็นครูใหญ่คนแรก และนางญาณิศา  สว่างจิต  เป็นรองครูใหญ่ ดำรงตำแหน่งถึง              
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในขณะนั้น  มีความประสงค์ให้
บุคลากรครูที่เป็นฆราวาส  มีบทบาทในการบริหารโรงเรียน  จึงได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้     

ปีการศึกษา  ๒๕๕๑   นางสาวสาวิตรี   พฤกษาชีวะ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   นางสาวศิริลักษณ์   สุภาจรูญ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   นางญาณิศา  สว่างจิต 
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖   เซอร์เมรี่ แคลร์ สำราญ  ทองอินทร์  ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับ

ใบอนุญาต  ผู้จัดการ และอธิการิณี  โดยมีนางสาวประภัสสร  แป้นหว่าง เป็นผู้อำนวยการ 
และปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบัน เซอร์ฟรังส์ซัวส  ชีรานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับ

ใบอนุญาตตามใบอนุญาต  ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และอธิการิณีโรงเรียน 
วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๔๘ และผู้จัดการตามใบอนุญาตเลขที่ ลบ.๗/๒๕๔๘ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ 

และต้นปีการศึกษา  ๒๕๕๐ โรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเดิม ๒ หลัง คือ    
        อาคาร  ๑  อาคารเรียนเดิมคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ๔ ห้องบ้านพักครูและบ้านพักพนักงาน 

  อาคาร  ๒ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น  ห้องเรียน ๕ ห้อง  ห้องประกอบการ  ๗ ห้องเชื่อมติดต่อกับ
อาคารเรียนทั้ง ๒ อาคาร  
      ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

โรงเรียนสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั ้น ห้องเรียน ๑๕ ห้อง และห้องประกอบการ ๗ ห้อง           
แทนอาคารเรียน ๑  เชื่อมติดต่อกับอาคารเรียน ๓ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗    โรงเรยีนได้จัดสร้างลิฟท์ที่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๕ ชั้น   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐    โรงเรยีนได้จัดสร้างหลังคาคุมอาคารเรียน และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๕  ชั้น 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒    โรงเรยีนได้จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๔  ชั้น 



 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี     หน้า ๒ 
 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓    โรงเรยีนได้จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ๒  ชั้น 
 
   

 

นามโรงเรียน 
 

 

โรงเรียนมีนามว่า  “อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี” เป็นโรงเรียนก่อตั้งเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่บรรดาเด็ก
และเยาวชน อัสสัมชัญ เป็นคำย่อมาจากภาษาละตินว่า  ASSUMPTIO BEATAE VIRGINIS MARIAE หมายถึง    
การให้เกียรติยกพระนางพรหมจารีมารีอา 

ต้นกำเนิดของการฉลองนี้เริ ่มมีขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้นของศาสนาคริสตัง เนื่องจากขณะที่ พระเยซูเจ้า         
ใกล้จะสิ ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ได้ขอร้องพระนางมารีอารับเป็นมารดาของมนุษย์ทุกคนดังนี้                  
"สตรีเอ๋ย  นี่คือลูกของท่าน" พระนางมารีอาไม่อาจปฏิเสธคำขอร้องครั้งสุดท้ายของพระบุตรซึ่งใกล้จะสิ้นพระชนม์
ได้  พระนางจึงทำหน้าที่เป็นมารดา คอยเอาใจใส่ช่วยเหลือทุกคนนับแต่วาระนั้นบรรดาสาวกและคริสตังรวมทั้ง    
ผู้ที่ไม่เป็นคริสตังต่างพากันมาขอความช่วยเหลือจากพระนาง และไม่มีใครเลยซึ่งเข้ามาหาพระนางแล้วต้องผิดหวัง
กลับไป เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วสาวกและคริสตังต่างเคารพรักพระนางมารีอาประดุจแม่ของพวกเขา 

ชื ่ออัสสัมชัญ เดิมเขียนเป็นภาษาฝรั ่งเศสว่า "COUVENT DE L' ASSOMPTION ภายหลังเปลี ่ยนเป็น
ภาษาอังกฤษว่า "ASSUMPTION CONVENT" คำว่า ASSUMPTION (AS+SUMP+TION) มีรากศัพท์มาจากภาษา
ลาตินแปลว่าการยกขึ้นส่วนคำว่า CONVENT หมายถึง สถานที่ ซึ่งภคินีพำนักอยู่รวมกัน 

นอกจากนี้ เจษฏาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ ยังได้อธิบายคำ "อัสสัมชัญ" ไว้ในอีกลักษณะหนึ่ง โดยการอ้างอิงภาษาบาลี  
และสันสกฤตว่า "อัสสัม" แปลเป็นไทยได้ว่า "อาศรม" ซึ่งแปลว่า ที่อยู่ ส่วน "ชัญ" แผลงมาจาก "ชญญ" แปลว่า 
ความรู้ เมื่อนำมารวมกันจะได้ความหมายว่า "สถานที่อยู่ของความรู้"  หรือ "สถานที่ก่อให้เกิดความรู้"                         

ดังนั้นชื่ออัสสัมชัญคอนแวนต์ จึงเป็นชื่อที่มีความหมายพิเศษดังได้กล่าวมาแล้ว 
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เครื่องหมายของโรงเรียน 

 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี มีเครื่องหมายที่สำคัญ  ๓  รูปลักษณ์ ดังนี้ 
๑.  ตราของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่ห์อยู่ตรงกลาง ความหมายของโล่ห์ดังนี้คือ        
ข้างบนสุด เป็นรวงข้าวตั้งตรง สูงเท่ากัน ๔ รวง ซึ่งบ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบและความเท่าเทียมกัน
ในหมู่ภคินี ๔ คนแรก 

รวงข้าวเขียวสด  คือ  การเริ่มต้นของภคินี ที่แม้จะเยาว์วัยแต่ทำงานหนักเกินกำลัง เพ่ือเป็นการพลีชีพ
ประดุจเมล็ดพืชเล็กๆ ที่ตกสู่ดิน 

   พื้นสีทอง ความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมน ที่ท้องทุ่งที่ราบโบสถ์ 
   สีฟ้า                       เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวดสายประคำ
.............................................. และเลียนแบบพระมารดา 
 เดอ ชาร์ตร ................. เป็นชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ ่งเป็นหัวใจ และศูนย์รวมเอกภาพของภคินี
................................................ ตั้งอยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร 

สีแดง ส ี แห ่ งความร ั ก ส ี เล ื อด เล ื อดแห ่ งความตายและความกล ้ าหาญของ      
..........................................     นักบุญเปาโลมรณสักขีองค์อุปถัมภ์ของภคินี ผู้ถือดาบแห่งพระวาจาชูรับความมีชัย 

        บทจดหมาย ที ่เปิดอยู ่ มีคำจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะ                                
ผู้รับใช้ของภคินี ในการนำมนุษย์ให้รอดเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าภาษาลาติน 
๓ คำคือ REGULARITE (ซื่อสัตย์) SIMPLICITE (ราบเรียบ) TRAVAIL (การงาน)  
เป็นการเตือนใจ ให้ยึดถือ และปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อสัตย์  สุภาพ
ราบเรียบ และขยันขันแข็งในการทำงาน 
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๒. สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 

ประกอบด้วยวงกลม ๒ วง ตรงกลางมีโล่ห์ป้องกันศัสตราวุธ  ภายในโล่ห์แบ่งออกเป็นสามส่วน  ส่วนบนมี
อักษร อ.ส.ค.  อยู่ตรงหน้าเส้นตรงตั้งตรงกลางเว้นว่าง  ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่ม
ซ้อน      มีเส้นนอนเป็นฐานมีดาบขัดอยู่หลังโล่ห์ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนซ้ายด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวา 
มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย 

ความหมายของวงกลม         คือ  ความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู้ ขณะเดียวกันก็หมายถึง
การรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของ
ครู และการแสวงหาความรู้...ความเจริญของนักเรียน 

เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ สติปัญญา ความคิด 
ความอ่าน กำลังความรู้ ความศรัทธา ความยำเกรง 

โล ่ แสดงนัยของคุณธรรมว่า  ความรู้ปกป้องภัย 
ดาบคม คือ ปัญญา  ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหาร  ความเขลาและความไม่

ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเอง จึงต้องใช้ด้วยความสุขุม .คัมภีร์ภาพ  
และอย่างองอาจ กล้าหาญ 

ใบไม้ แทนใบมะกอก  ใบของพืช  คือส่วนที ่ทำหน้าที ่หายใจ  ใบมะกอกจึงแทน     
การดำรงชีวิต ในสันติสุขและเพ่ือสันติสุข 

 
๓. สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ ( FLEUR   DE  LIS ) 
 
 
 
 
 

คณะเซอร์เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร ได้เลือกดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของตราประจำโรงเรียน  เพราะดอกลิลลี่
มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์  ซื่อสัตย์ จงรักภักดีและเที่ยงตรงดอกลิลลี่ ผุดขึ้นจากดิน  ชูก้านตรงสู่ความ
ไพศาล และความสว่าง  ความงดงามของลิลลี่สีขาวเป็นที่ชื่นชมเปรียบได้กับปรัชญาชีวิตว่าเจ้าของพึงพัฒนาตนเอง
ด้วยความตรงสองประการคือ  ซื่อตรง  เที่ยงตรง  มีความถ่อมตน  สุภาพ และหนักแน่นอยู่อย่างเป็นเนืองนิตย์ดุจดัง
แผ่นพื้นพสุธา มีความบริสุทธิ์เป็นความงามประจำตนและเป็นแบบฉบับ  แม้ต้นกำเนิดจะอยู่ในที่อับก็พึงเจรญิชีวิต   
สู่ความสว่างให้เป็นแบบฉบับที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ 
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สรุป 

 
๔. สีของโรงเรียน 
 
 
 
 
 สัญลักษณ์สีประจำโรงเรียน คือ แดง  ขาว ประกอบขึ้นเป็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกัน          
ก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์อยู่ภายใน 
  สีแดง  เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และเสียสละเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย   
เพื่อความถูกต้องยุติธรรมไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายทั้งปวง แม้จะเสียสละเลือด  เพื่อให้คุณธรรมความดีคงอยู่    
ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด 
  สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปนเป็นความบริสุทธิ์
พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นสู่ความดี เรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
 
 
  

ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกพิกุล หมายถึง ความซื่อตรง เที่ยงตรง ถ่อมตน สุภาพ มีความบริสุทธิ์
สดใสเป็นแบบฉบับอันดีงาม 
 สีประจำโรงเรียน คือ แดง-ขาว  หมายรวมถึง  ผู ้อยู ่ใต้ร ่มธงแดง – ขาว  ย่อมมีความภาคภูมิใจ                    
ในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความกล้าหาญ  อดทน เสียสละให้ความรัก  ความภักดี  การ
ยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า  เพื่อเกียรติยศ และศักดิ์ศรี
ของตน 
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- งานนโยบายและแผน 
- งานธุรการ 

ประชาสมัพันธ์  
และบรหิารทั่วไป 

- งานการเงินและบญัช ี

- งานสารบรรณ 
- งานจัดซื้อและบริหาร  
   วัสดุ - อุปกรณ ์

    โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
โครงสร้างการบริหารงานแผนกอนุบาล   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี   

- งานหลักสูตร 

- งานการจัดการเรียน  
    การสอน 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 

- งานนิเทศการสอน 
- งานห้องสมุดและศูนย์ 

การเรียนรู้งาน           
- ทะเบียนและวัดผล 

- แผนกอนุบาล 
 

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต /  ผู้จัดการ 

 

ฝ่ายบริหารจัดการ 

 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

ผู้อำนวยการ  

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

- งานสรรหาบุคลากร 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานบำรุงรักษา

บุคลากร 
 

- งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
- งานพัสดุ - ครุภณัฑ์  
- งานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา  

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือ      
การเรียนการสอน 

 

ฝ่ายอภิบาล 

และแพร่ธรรม 
 

- งานการจัดการเรียน       
การสอนคริสตศาสตร์      
และคุณธรรม
จริยธรรม     

- งานอภิบาลและ                 
แพร่ธรรม 

 

 

 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพภายใน 

- งานมาตรฐานและ
คุณภาพ 
- งานสารสนเทศ 
 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานบริการและ     

สวัสดภิาพ 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานปกครอง 
- งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
 

 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
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๒. ข้อมูลด้านการบริหาร 

 
 
 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๔๘ – ปัจจุบัน 
 
 

วัน    เดือน   ปี รายนาม ตำแหน่ง 
๒๒   สิงหาคม    ๒๕๔๘ นางสาวจันทร์เพ็ญ    ชีรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต 
๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ นางสาวสะอาด        วรศิลป์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
๓๐   กันยายน   ๒๕๔๘ นางสาวกรพิน          ดาวด ี ครูใหญ่คนแรก/ผู้อำนวยการ 
๒๖    มีนาคม    ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ นางสาวสาวิตรี         พฤกษาชีวะ ผู้อำนวยการ 
๒๖    มีนาคม    ๒๕๕๔ นางสาวศิริลักษณ์      สุภาจรูญ ผู้อำนวยการ 
๐๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ นางญาณิศา            สว่างจติ ผู้อำนวยการ 
๐๒   มิถุนายน   ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ นางสาวสำราญ        ทองอินทร์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
๐๖   มิถุนายน   ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ นางสาวประภัสสร     แป้นหว่าง ผู้อำนวยการ 
๒๒   สิงหาคม   ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ     ชีรานนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/

ผู้อำนวยการ 

๑๔   สิงหาคม   ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน นางสาวสุวรรณา       บัวทรพัย์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ 
ผู้อำนวยการ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี     หน้า ๘ 
 

 
นโยบายคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

 
“มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้” 

 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้ 
                 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี  มุ่งมั ่นจะให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจสัจธรรมอันสูงส่งของ    
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ยึดมั่นในคุณธรรมอันนำไปสู่สันติสุขในการดำเนินชีวิต 
 
 

คติพจน์ 
 

“ศึกษาดี   มีวินัย   ใจเมตตา    ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ำการงาน” 
 การศึกษา คือ ชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะ และชี้นำทางการดำรงชีวิตที่ มีวินัย         
เรียบง่าย  มีเมตตาธรรม  มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย       
เพื่อประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะธำรงและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ศึกษาดี หมายถึง  การศึกษาที่ให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างพียงพอ มีความรู้ด้าน

  ภาษา การคิดคำนวณความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                    
  รวมทั้งรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น วิเคราะห์ รู้จักริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่รู้
  ใฝ ่เร ียนตลอดเวลา ร ู ้จ ักแสวงหาความรู ้ เพื ่อพัฒนาตนเอง และอาชีพ                
           มีความเจริญที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ 

มีวินัย หมายถึง การมีว ินัยที ่ด ีงาม  การดำรงชีว ิตอย่างเร ียบง่าย มีว ินัยในตนเอง รู ้จัก   
 รับผิดชอบต่องานและสังคม เคารพสิทธิผ ู ้อ ื ่น ปฏิบัต ิตามกติกา และ
 กฎเกณฑ์ของสังคม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่น
 การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 

ใจเมตตา  หมายถึง  การไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
  ส่วนตนให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในสังคม มีน้ำใจดี มีสมานฉันท์และเอื้ออาทร
  ต่อกันรู้จักแบ่งปันด้วยความรัก ความเสียสละ  

ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง  เป็นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม มีค่านิยมถูกต้อง มีความรัก
  และให้อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญญูต่อสถาบัน และผู้มีพระคุณ มีความเข้าใจ
  และซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถบูรณา
  การวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ากับสัจธรรมอันสูงส่ง เพื่อการดำรงชีวิตที่มี
  คุณค่าต่อตนเองและผู้อ่ืน 

เลิศล้ำการงาน หมายถึง  มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ขยัน
  รู ้จ ักพัฒนางานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ สามารถสั ่งสมทุนทางปัญญา      
  รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 



เอกสารประกอบ
 

(การวิจัยในชั้นเรียน)



 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 
รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย  หมายเหตุ 
1. No child left behind in Assumption Convent Lopburi 

ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในวิชา
ภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรง
เรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 

นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์  นวนเทศ   

2. No child left behind in Assumption Convent Lopburi 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็น
ฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2   
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 

นางนุชนารถ  ถึงสุข   

3. No  chìld  left behind  in  Assumption  Convent  Lopburi  
School  การพัฒนาทักษะการอ่านโดยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นพ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางกนกลักษณ์ ภู่ตุ่น   

4. No child left behind in Assumption Convent Lopburi 
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็น
ฐาน (Games -Based Learning : GBL)สาระหลักภาษาไทย วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 

นางสาวณัฐศภุภัคกร  ทองแท้   

5. No child left behind in Assumption Convent Lopburi 
School ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากการใช้สื่อการสอนออนไลน์
แบบร่วมมือในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ 
และการอ่านเร็ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

นางสิริพร  ศิลศร   

6. No child left behind in Assumption Convent Lopburi 
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยสื่อการสอนนิทาน
อิเล็กทรอนิกส์ในวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  โรง
เรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวปริยาภรณ์  สายเทียน   

 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 
รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
1. No child left behind in Assumption Convent Lopburi ด้วย

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเปน็ฐาน (Games-Based Learning : 
GBL) สาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/4 

นายเกษมสันต์  พุ่มกล่ำ  

2. No child left behind in Assumption Convent Lopburi ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเปน็ฐาน (Games-Based Learning : 
GBL) สาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 

นางจันจิรา  ขำวิจิตร  

3. No child left behind in Assumption Convent Lopburi ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเปน็ฐาน (Games-Based Learning : 
GBL) สาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1 

นางพรรณผกา  ยะมงคล  

4. No child left behind in Assumption Convent Lopburi ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเปน็ฐาน (Games-Based Learning : 
GBL) สาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

นางสาวกิตติมา  เสริมปรุงสุข  

5. การพัฒนาทักษะการอ่านคำและการสะกดคำโดยใช้สื่อประสม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนอสัสมัชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวปณิสรา  ชูเชื้อ  

6. No child left behind in Assumption Convent Lopburi ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเปน็ฐาน (Games-Based Learning : 
GBL) สาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 

นางสาวนวนันท์  ทองชู  

7. No child left behind in Assumption Convent Lopburi เพื่อ
พัฒนาผลการเรยีนรู้วิชาครสิตศาสตร์ เรื่องศลีศักดิส์ิทธ์ิ โดยใช้เกมจาก 
wordwall แบบนักเรียนมีส่วนร่วมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1/1 โรงเรียนอสัสมัชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 

นางสาวพรจิตตรี  ศรีจันแก้ว  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 
รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ 
 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
1. No child left behind in Assumption Convent 

Lopburi พัฒนาทักษะทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ  Creativity and Art-Based 
Learning (CABL) เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
วิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 

นางมยุรี  พรมอ่อน  

2. No child left behind in Assumption Convent 
Lopburi พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ Creativity and  Art-Based  Learning  
(CABL) เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ วิชาการงาน
อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 

นางสาวนภสร  หินทอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 
รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
1. No child left behind in Assumption Convent 

Lopburi School ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากการใช้สื่อ
การสอนออนไลน์แบบร่วมมือในรายวิชาพลศึกษา เรื่อง การ
สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

นายวีรนนท์  พงษ์เสือ  

2. No child left behind in Assumption Convent 
Lopburi School ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากการใช้สื่อ
การสอนออนไลน์แบบร่วมมือในรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ ลพบุรี 

นางอัญชลี  เหลืองอ่อน  

3. No child left behind in Assumption Convent 
Lopburi School ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากการใช้สื่อ
การสอนออนไลน์แบบร่วมมือในรายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การ
ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/4โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

นางสุดสาคร  ฉายเนตร  

4. No child left behind in Assumption Convent 
Lopburi School ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากการใช้สื่อ
การสอนออนไลน์แบบร่วมมือในรายวิชาพลศึกษา เรื่อง การ
สร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

นายเฉลิมชัย   ใจคง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 
รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ   
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
1. No child left behind in Assumption Convent 

Lopburi พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของงานศิลปะ
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Creativity  and  Art-
Based Learning (CABL) วิชาทัศนศิลป์ เรื่องการสร้าง
งานสื่อผสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ปีการศึกษา 2564 

นางสุนิศา  พรศรี  

2. No child left behind in Assumption Convent 
Lopburi เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาดนตรี เรื่องเพลงไทย 
เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน๊ตด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน (Games-Based Learning : 
GBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์  ลพบุรี ปีการศึกษา 2564 

นายเจนณรงค์ สันติวงษ์  

3. No child left behind in assumption convent 
lopburi พัฒนาทักษะการปฏิบัติ ท่านาฏยศัพท์ โดยใช้ชุด
สื่อ E-learning วิชานาฏศิลป ์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
ลพบุรี ปีการศึกษา 2564 

นายจักริน  วงศ์สง่า  

4. NO CHILD LEFT BEHIND IN ASSUMPTION 
CONVENT LOPBURI พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
ของงานศิลปะด้วยวิธีการจักการเรียนรู้แบบ 
CREATIVITYAND ART-BASED LEARNING(CABL) วิชา
ทัศนศิลป์  
เรื่องทำอย่างไรให้ภาพสวย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/2 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2564 

นางสาววรรา  ช่วยบำรุง  

5. No Child left behind in assumption convent 
lopburi พัฒนาทักษะการปฏิบัติ ท่านาฏยศัพท์ โดยใช้ชุด
สื่อ E-learning วิชานาฏศิลป ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
ลพบุรี ปีการศึกษา 2564 

นางโสพิณ เล็กประชา  



 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 
รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
1. No child left behind in Assumption Convent Lopburi เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมจาก wordwall แบบ
นักเรียนมสี่วนร่วม ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

นางชุติพร  วงศ์ใหญ ่  

2. No  chIid left behind  in  Assumption  Convent  Lopburi เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ววิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมจาก wordwall 
แบบนักเรียนมสี่วนร่วมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

นางอมรรัตน์  แข็งแรง  

3. ศึกษาพฤติกรรมแรงจูงใจใฝ่เรยีนรู ้และเจตคติที่ดตี่อการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้ระบบ Learn Anywhere ในช่วงโควิค-19 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ์ลพบุรี 
ปีการศึกษา 2564   จำแนกตามชั้นเรียน 

นางกรวีร์  สุดเนตร  

4. No child left behind in Assumption Convent Lopburi เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมจาก wordwall แบบ
นักเรียนมสี่วนร่วม ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564   

นางสาวอาภรณ์  เถื่อนคำ  

5. No child  left behind Assumption Convent Lopuri  เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมจาก Wordwall แบบ
นักเรียนมสี่วนร่วมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวสุพานิช  ตนนาซำ  

6. No child left behind in Assumption Convent Lopburi เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมจาก wordwall แบบ
นักเรียนมสี่วนร่วม ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี3/2โรงเรยีนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาววาสนา  เฮงส ิ  

7. No child left behind in Assumption Convent Lopburi เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมจาก wordwall แบบ
นักเรียนมสี่วนร่วม ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 
โรงเรียนอสัสมัชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

นางนันท์นภัส  บุญแสงเจริญ  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 
รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
1. เรื่อง ศึกษาผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบใช้เกมเป็นฐาน  

(Games based Learning : GBL) ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง พลังงานความร้อนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภายใต้นโยบาย No Child left Behind in 
Assumption Convent Lopburi  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวพัชรี  พันละบาล  

2. No child left behind in Assumption Convent Lopburi 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน(Game Based Learning:GBL) 
วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวเบญจวรรณ  คงสูง  

3. No child left behind in Assumption Convent Lopburi School การ
พัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุและสสาร โดยใช้
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเรียนรู้ 2D&4D ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1รงเรียนอัสสมัชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2   ปี
การศึกษา 2564 

นางสาวสุมาลี  ปุ๋ยจัตุรัส  

4. No child left behind in Assumption Convent Lopburi School ศึกษา
ผลการใช้การจัดการเรยีนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน 
Games-Based Learning (GBL) ที่มีผลต่อการเรียนรู้ทางการเรยีน เรื่องแรง
และการเคลือนที่วิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 

นางสาวสุธิดา  เสนาะวาที  

5. No child left behind in Assumption Convent Lopburi School การ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุและสสาร โดยใช้กิจกรรม
การทดลองวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเรยีนรู้ 2D&4D ของนักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 รงเรยีนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2564 

นางสาวกาญจนา  กันททิพย ์  

6. No child left behind in Assumption Convent Lopburi School ศึกษา
ผลการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้รูปแบบ Games-Based Learning (GBL) 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดแุละลักษณะของวัสดุ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวสุรินทร์ดา  ชูชาต ิ  

7. No child left behind in Assumption Convent Lopburi  
ด้วยวิธีการจัดการเรียนเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน  (Games - Based 
Learning : GBL) รายวิชาวิทยาการคำนวณ ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2/4 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
 
 

นางสาวโสภิตตา อร่ามศร ี  



ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
8. การพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ  และ

ความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง  การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย   
รายวิชา  วิทยาการคำนวณ   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/3 
ภายใต้นโยบายNo child left behind in Assumption 
Convent Lopburi School 
ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

นางสาวณิชารัศมิ์ วิสิฐสิริโชค  

9. No child left behind in Assumption Convent Lopburi ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Learning :GBL) สาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวทิยาการคำนวณ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

นายสามารถ  งามขำ  

10. No child left behind in Assumption Convent Lopburi ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน (Games-Based Learning: GBL) สาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวทิยาการคำนวณ ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

นายธนกร  สว่างจิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 
รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
1. No child left behind in Assumption Convent Lopburi พัฒนาการ

สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมการศึกษา 
Wordwall ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวพรสดุา  บุญมาทัน  

2. No child left behind in Assumption 
 Convent Lopburi School พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินและ
คำศัพท์ภาษาจีน  โดยใช้เกมการศกึษาจาก WORD WALL ของ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนตล์พบุรี  ปีการศึกษา 2564 

นางสาวทิพย์วรรณ  บุณฉาย  

3. No child left behind in Assumption 
 Convent Lopburi School พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินและ
คำศัพท์ภาษาจีน  โดยใช้เกมการศกึษาจาก WORD WALL ของ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนตล์พบุรี  ปีการศึกษา 2564  

นางสาวผดาชไม  เดชคล้อย  

4. No child left behind in Assumption Convent Lopburi พัฒนาการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมการศึกษา 
Wordwall ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางณัฐนรี  วณิชาศิวะกลุ  

5. No child left behind in Assumption Convent Lopburi พัฒนาการ
สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมการศึกษา 
Wordwall ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์ ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

นางสาวสุวรรณี  เชื้อคง  

6. Impact of Parent Involrement  on Children’s Accademic 
Achievement in Thailand 

T.Luke ofwono  

7. The use of videos to Improve learner’s Speaking Ability T.Irene L.Villaruel  
8. Online vocabulary Grade 2 Students English vocabulary 

Acquisition 
T.Lou Bagaporo  

9. Impact of using pupets as a Mediating for kindergarten 2/2 in 
ASCLB School 2022 

T.Hossein Amanibarogh  

10. 'No child left behind in Assumption Covent Lopburi เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย
ใช้รูปแบบกระบวนการ Closer together ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลพบุรี' 

นายสรยุทธ์  หรรษภญิโญ  

11. Skiipping Breakfast of Thai Elementary Students : It’s impact on 
their academic performance in their morning classes  
 

T.Reyealene Rose B. Ceynas  



ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
12. No child left behind in Assumption Convent Lopburi School 

พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงพินอินและคำศัพท์ภาษาจีน  โดยใช้เกม
การศึกษาจาก WORD WALL ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรง
เรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี  ปีการศึกษา 2564 

นางสาวนันธิชา  ใจเลิศองอาจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 

รายช่ือวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2564 
ฝ่ายสนับสนุนการสอน 

 
ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
1. NO CHILD LEFT BEHIND IN ASSUMPTION CONVENT 

LOPBURI SCHOOL ศึกษาผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564       
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

นางญาณิศา  สว่างจิต  

2. ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ในโครงการ No Child Left Behind 
in Assumption Convent Lopburi School เพ่ือพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ปี
การศึกษา 2564 

นางสาวเกศวลี  ทุงฤทธิ์  

3. ศึกษาผลการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายโครงการกิจกรรม จำแนก
ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
ลพบุรี ปีการศึกษา 2563-2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

นางสาวประภัสสร  แป้นหว่าง  

4. วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแล
นักเรียน (No Child left in Assumption convent School)
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ ลพบุรีปีการศึกษา 2564 

นางสาวศิรลิักษณ์ สภุาจรูญ  

5. วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำเรื่อง ระดับคุณภาพ การทำงานของ
ฝ่ายอาคารสถานที่ในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564     โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ภายใต้โครงการ 
No child left behind ในภาวการณ์แพร่ระบาด ของโรคโควิด 
– 19 

นายวิรัช เล็กคง  

6. พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ภายใต้โครงการ No child left 
behind in Assumption Convent Lopburi ของนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ปีการศึกษา 2564-2565 

นางสาวสุทิษา  เฟื่องฟ ู
 

 
 

 

7. ศึกษาผลการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
โดยใชเ้กมภายใต้โครงการ No child left behindin 
Assumption Convent Lopburi โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามชั้นเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

นางสาวพรจิตตา  ศรีจันแก้ว  



ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หมายเหตุ 
8. ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการงาน

ทะเบียน-วัดผลโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ปีการศึกษา 
2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

นางทัศณี  ปานดี  

9. การศึกษาคุณภาพการบันทึกการอ่านโดยการสุ่มตัวอย่าง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564 

นางนิศารัตน์  กิจวิจารณ์  

10. การบริหารการฉีดวัคชีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ปีการศึกษา  2564 

นางกัญรัตน์  เฉลิมทรัพย์  

11.  การสำรวจระดับปฏิบตัิในการให้และรับบริการในโรงอาหารช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายใต้ของ NO CHILD LEFT 
BEHIND ของโรงเรียนอสัสมัชัญคอนแวนต์ลพบุรี ปีการศึกษา 2564 

นางสาวมลฤดี  จุลสุข  

12. No Child Left Behind in Assumption Convent Lopburi School 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นของผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019โรงเรยีนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 

นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มโพธิ์งาม  

13. ศึกษาผลการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายโครงการกิจกรรม จำแนกตาม
โครงสร้างการบรหิารของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ปีการศึกษา 
2563-2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา่ 
2019 

นางสาวพรวิมล  อัปโมกข์  

14. No Child Left Behind in Assumption Convent Lopburi School 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานท่ีที
ต่อเทคโนโลยี FACE SCAN ผา่นระบบ CHECKER โรงเรียนอสัสมัชัญ
คอนแวนต์ ลพบุร ี

นางสาวณัชพิมพ์  อัมพรไพโรจน ์  

15. ศึกษาค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ปีการศึกษา 
2564 ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

นางสุดใจ  พึ่งไทย  

16. No child left behind in Assumption Convent Lopburi ศึกษาการ
ใช้งบประมาณ งานโรเนียวในสถานการณ์แพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด 
19 ในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ปีการศึกษา 2564 

นางสาวบัวจันทร์ กิจเจริญชัยกลู  

17. ผลสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการใช้บริการห้องสมดุของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตล์พบุรี 
เพื่อหาแนวทางส่งเสรมิการบริการห้องสมุดแบบมสี่วนร่วม 

นางสาวเพ็ญพร  เปรมกมล  

18. No Child left behind in Assumption Convent lopburi ศึกษาความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการร้านค้าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุร ีปี
การศึกษา 2564 จำแนกตามสภาพ 

นางสาวธิดา  คำรนคงคา  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ลพบุรี 
สรุปการส่งวิจัยในชั้นเรียน  

 ปีการศึกษา  2564 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
(คน) 

จำนวนส่ง 
(คน) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย 6 6 100  
2 คณิตศาสตร์ 7 7 100  
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 10 100  
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 6 100  
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 100  
6 ศิลปะ  5 5 100  
7 การงานอาชีพ 2 2 100  
8 ภาษาต่างประเทศ 12 12 100  
9 สนับสนุนการสอน 18 18 100  

รวมทั้งสิ้น 70 70 100  
 

 



เอกสารประกอบ
 

(การแขงขันทักษะภายในและภายนอก)



โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 
การแข่งขันทักษะภายใน 
กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 

ภาษาต่างประเทศ 
 

Spelling Bee 
 

เด็กหญิง พนัชกร ทองเกิด ชนะเลิศอันดับ 1 
เด็กหญิง ศศิญา สละ ชนะเลิศอันดับ 2 
เด็กหญิง รมิดา ใจศิริ ชนะเลิศอันดับ 3 

   
Storytelling เด็กหญิงสิริวิมนต์ ออกแมน ชนะเลิศอันดับ 1 
   
Impromptu 
Speech 

เด็กชายจิรพงศ์ ประดับมุข ชนะเลิศอันดับ 1 
เด็กชายเร นัทธนิล วิลเลียรู เอล ม๊ากโบโอ๊ะ ชนะเลิศอันดับ 2 
เด็กชายภูฤทธิ์ ศรีนาค ชนะเลิศอันดับ 3 

   
ทักษะภาษาจีน เด็กชายภูวิศ แก้วมงคล ชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กหญิงดาริน สงวนวงษ์ ชนะเลิศอันดับ 1 
เด็กหญิงพิชามญช์ เชื้อเกตุ ชนะเลิศอันดับ 2 
เด็กหญิงสุญาดา น้อยเจริญ ชนะเลิศอันดับ 3 
เด็กหญิงนาตาชา ญาญ่า โอคอนเนอร์ รางวัลชมเชย 
เด็กหญิงจรัสรวี สุพะนาม รางวัลชมเชย 
เด็กชายธนาชิต บุญอินทร์ รางวัลชมเชย 
เด็กชายพิชญ์ชฏะ ชมชื่นจิตร์ รางวัลชมเชย 
เด็กหญิงญาณิศา กิจบรรจง รางวัลชมเชย 
เด็กชายณชพล จิตถวิล รางวัลชมเชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วมงคล     รางวัลชนะเลิศ 
เด็กหญิงสิริวิมนต์   ออกแมน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เด็กชายเกื้อพงศ์  ดีรอด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เด็กชายธนกฤต  พลเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

เด็กหญิงขยิศรา  ขันโท รางวัลชนะเลิศ 
เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เด็กหญิงจรัสรวี  สุพะนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เด็กหญิงจุฑามาศ  คงคชสิงห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เด็กหญิงพรนัชชา  พันธ์สวัสดิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 

เด็กชายชยพล       สายหยุด         รางวัลชนะเลิศ   
1.เด็กหญิงอารดา     กุลอภิรักษ์    
2.เด็กหญิงธวัลรัตน์     ไชโย  
3.เด็กหญิงพิชญาภา     ทองคำ .          
4.เด็กหญิงณัฐภัทร       ยิ่งบุญ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           

เด็กหญิงพิชญาภา      พวงสำโรง     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 

1.เด็กชายปัณณวิชญ์  นาวิรัตน์ 
2.เด็กชายนพรุจ  แจ่มศรี 
3.เด็กชายคติศักดิ์  ชูเชื้อ 

รางวัลชนะเลิศ 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 

เด็กชายภัทรกร       ชัยพิพากร  
  
  
 

รางวัลชนะเลิศ 1   

เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เด็กชายภิธาร  ศรีสุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 

เด็กหญิงนภัสนันท์ พิทักษ์เตชกุล  รางวัลชนะเลิศ  
เด็กหญิงจุฑามาศ    คงคชสิงห์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เด็กชายภูธน  พ่ึงไทย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 

เด็กหญิงธนภร  วิระนนท์  
  

รางวัลชนะเลิศ 

เด็กหญิงณิชานันท์ กฤตพัฒนากุล  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1           

เด็กหญิงปานวาด      พันธุ์แน่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 



กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ Science 
Show  
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 

เด็กหญิงไอยวริญญ์  ไทรนนทรี รางวัลชนะเลิศ 

 การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ Science 
Show  
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 

เด็กหญิงพริมาภา  ชัยพิชากร รางวัลชนะเลิศ 

 การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ Science 
Show  
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

เด็กชายกรวิชญ์   พรหมชาติ รางวัลชนะเลิศ 

 การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ Science 
Show  
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 

เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล รางวัลชนะเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
กิจกรรมประกวด
หนูน้อยสุขภาพดี 

ระดับชั้น
ประถมศึกษา 

ปีที่ 1-3 

1.เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์สมบูรณ์  
2.เด็กชายภควัต สุดงาม 

รางวัลชนะเลิศ 

1.เด็กชายเมธาสิทธิ์ นุ่มผ่อง  
2.เด็กหญิงกัญญาพัชร สกุลเลิศ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.เด็กชายธนัช ทั้งพรม  
2.เด็กหญิงกุลพัชร คงสุวรรณ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

กิจกรรมประกวด
หนูน้อยสุขภาพดี 

ระดับชั้น
ประถมศึกษา 

ปีที่ 4 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.เด็กชายปองคุณ เทพธาราทิพย์  
2.เด็กหญิงดาริน สงวนวงษ์ 

รางวัลชนะเลิศ 

1.เด็กหญิงติณณา เตชะเรืองฤทธิ์กุล  
2.เด็กชายรุ่งคุณ ร่วมกระโทก 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.เด็กชายพฤธา สระสงฆ์  
2.เด็กหญิงนันท์นภัส สอาดลออ 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

กิจกรรมการแข่งขัน
การเต้นแอโรบิก

และการเต้น
ประกอบจังหวะ 
ระดับช่วงชั้น  

ป.4-ป.5 

ทีมเด็กดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 
1.ด.ญ.พรรณพัชร           สทุธิประภา 
2.ด.ญ.อธิชนันท์           เชื้อเกตุ 
3.ด.ญ. กัญญารัตน์        มาตรง 
4.ด.ญ.ศศิธร              แข็งแรง 
5.ด.ญ. อตินุช             รัตนผ่องใส 
6.ด.ช.  ธนัท                ปล้องเพ็ชร 
7.ด.ช. นันท์นภสั             สวุรรณเพ็ชร 
8.ด.ช.   มาฆฐากรู            ชูใจ 

รางวัลชนะเลิศ 

ทีม 5/4 น้อยร้อยกีฬา (ก็ดีนะ) 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
1.ด.ญ.วรารัตน์   เล็กคง 
2.ด.ญ.นันท์นภัส      สอาดลออ 
3.ด.ญ.อัยย์ริน         ภู่ทอง 
4.ด.ญ. ปุณยวีร์      เจริญสีรุง้ 
5.ด.ญ.  พลอยปภัส  ขิยะพัฒน์ 
6.ด.ช.  พฤธา        สระสงฆ์ 
7.ด.ช.  อชิรพัฒน์       ทองหล่อ 
8.ด.ช.  ศุภกฤษ         ปิณฑะสุต 
9.ด.ช. ภูมิปฏิรฟ์         ธนทวัษ 
10.ด.ช. ปฏิพัทธิ์        เจริญผล 
11.ด.ช.  อนพัทธ์       จงสงวน 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 



กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขัน

การเต้นแอโรบิก
และการเต้น

ประกอบจังหวะ 
ระดับช่วงชั้น  

ป.4-ป.5 

ทีม Number 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
1.ด.ญ.ภัทราพร     เนียมศรี 
2.ด.ญ.พริมาภา     ชัยพิพากร 
3.ด.ญ.สิริวิมนต์     ออกแมน 
4.ด.ญ. พนัชกร      ทองเกิด 
5.ด.ญ.  ลลลิ        บัวบาน 
6.ด.ช.  ทวิตถ์    ตรีพืช 
7.ด.ช.  ศิวนาถิ     วงษ์พยัคฆ์ 
8.ด.ช.  กฤตภัทร       น้อยตั้ง 
9.ด.ช. บวรวงศ์     จอกสถิตย์ 
10.ด.ช. สิทธินนท์       คำแย้ม 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

กิจกรรมการแข่งขัน
การเต้นแอโรบิก

และการเต้น
ประกอบจังหวะ 
ระดับช่วงชั้น  

ป.6-ม.3 

ทีม ม.1/1  by A.S.C ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  
1.ด.ญ.วรรณพร    พานิช 
2.ด.ญ.ชญาดา     สุกขะ 
3.ด.ญ.จิรชญา   มุสิกะปาน 
4.ด.ญ. ไอศิกา        อินทโชติ 
5.ด.ญ. อภัสนันท์       มหาชยั 
6.ด.ญ. นันทัชพร     วงษ์ทอง 
7.ด.ช. วริทธิ์    มีคุณ 
8.ด.ช. ณัฐรัตน์     แก้วเนตร 
9.ด.ช. ภัทรกร     ชัยพิพากร 
10.ด.ช.รัชชานนท์       ปิจจะโร 
11.ด.ช. ภูริศ    แก้วมงคล 
12.ด.ช. พสธร    จันทรวรินทร์ 
13.ด.ช. ก้องเกียรติ   นิลพลา 

รางวัลชนะเลิศ 

ทีม Ouersize ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  
1.ด.ช.  เตชินทร์      ทรัพย์ไพ 
2.ด.ช.  ก้องภัค    สุกสี 
3.ด.ช.   ณัฐนภัทร์      ดัดวงษ์  
4.ด.ช.  ธนภัทร        ประดับมุข 
5.ด.ช.  ธนพัฒ         ปาฐวิกานต์ 
6.ด.ช.  พีรพัฒน์     ขุนวิเศษ 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 



กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
กิจกรรมการแข่งขัน

การเต้นแอโรบิก
และการเต้น

ประกอบจังหวะ 
ระดับช่วงชั้น  

ป.6-ม.3 

ทีมบัวลอยไข่หวาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
1.ด.ญ. ณัฎฐ์ชาศร       ศรีพยัตต์ 
2.ด.ญ.  ชนัญชิดา     โพธิทองงาม 
3.ด.ญ.  ปพิชญา      ประสิทธิพร 
4.ด.ช. ชัวัลวิทย์        วิยะรินทร์ 
5.ด.ช. ชัยวัฒน์     สุขไชย 
6.ด.ช.จริยะพัช        ยั่งยืน 
7.ด.ช.ยศพัทธ์    ทองสกุล 
8.ด.ช.เตชินทร์      ม่วงสว่าง 
9.ด.ช.พงศพัศ     ทองวิไลรัตน์ 
10.ด.ช.วุฒภิัทร           แซ่โง้ว 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
ภาษาไทย การแข่งขันกิจกรรม

ต่อคำคมคำศัพท์
ภาษาไทย 

ระดับชั้นมัธยม 

เด็กชายรัชชานนท์   ปิจจะโร    ม.1/1 
เด็กชายภูวิศ        แก้วมงคล     ม.1/1 

รางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันกิจกรรม
ต่อคำคมคำศัพท์

ภาษาไทย 
ระดับชั้น ป.6 

เด็กหญิงพิมพ์สุจี    ปิ่นเพ็ชร      ป.6/3 
เด็กหญิงสุธีธิดา      จรรยา     ป.6/3 

รางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันกิจกรรม
ต่อคำคมคำศัพท์

ภาษาไทย 
ระดับชั้น ป.5 

เด็กหญิงณัฐวรรณ   ยอดขำ     ป.5/2 
เด็กหญิงญาณิศา    กิจบรรจง   ป.5/2 

รางวัลชนะเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 

งามอย่างไทย ด.ช.สภุาคิณ วงษ์กลม ป.2/4 
ด.ญ.ลลิตา แตงอ่อน ป.2/4 

ชนะเลิศ 

ด.ช.ธนธรณ์ คาดสนิท ป.1/1 
ด.ญ.ปุญญาพัฒน์ สุทธา ป.1/1 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ด.ช.ภูกวิน พวงสำโรง ป.2/3 
ด.ญ.จิณาพัฒน์ มูลศรี ป.2/3 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ด.ช.ชยพล ปิยะวาณิชย์สกุล ป.4/1 
ด.ญ.ปาลิตา เฉลิมวัฒน์ ป.4/1 

ชนะเลิศ 

ด.ช.ทัศภูมิ สายทินกร ป.6/1 
ด.ญ.ปวัณภัทร์ ใยเทศ ป.6/1 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ด.ช.ธนภัทร ประดับมุข ป.6/2 
ด.ญ.พิชญาภา พวงสำโรง ป.6/2 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ด.ช.ภัทรกร ชัยพิพากร ม.1/1 
ด.ญ.ชญาดา สุกขะ ม.1/1 

ชนะเลิศ 

ด.ช.ชวัลวิทย์ ววิะรินทร์ ม.1/2 
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ทองใจ ม.1/2 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ด.ช.รุ่งคุณ ร่วมกระโทก ม.2/1 
ด.ญ.นภัสนันท์ พิทักษ์เตชกุล ม.2/1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
 
 
 

 
ASEAN DAY ด.ญ.นภัสวรรณ  ใบแก้ว ป.3/4 

ด.ช.ณธนัญญ์์    ภักดปีรีดา  ป.3/4 
ด.ญ.พลอยพัชชา วิเชียร ป.2/1 

รางวัลชนะเลิศ 

ด.ญ.ญาริณดา ปั้นประสงค์ ป. 3/1 
ด.ญ.ศิรภัสสร ศรีอินทร์ ป.3/4 
ด.ช. วรวรรธ วังรุ่งเรืองกิจ ป. 3/4  
ด.ช. ฐิตชิัย  ฉินนะโสต  ป.3/4 
ด.ช. คุณากร  ลิ้นจี่ขาว ป.2/1 
ด.ช.วงศพัทธ์ คำนวรพร ป.3/3 
ด.ญ.พิชญรวี ตันอารีย์ ป.3/3 
ด.ญ.ศศินันท์ ศิริทรัพย์ ป.2/1  
 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 



กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 

ASEAN DAY ด.ช. ภควัฒน์ พันอะนุ ป.3/2 
ด.ช.จารุวิทย์ หนาแน่น ป.3/2 
ด.ญ.กัญญาพัชร สกุลเลิศ ป.3/2 
ด.ช. ธาวิน ครุฑขุนทด ป.3/2 
ด.ช. ภวินท์ แก้วนิมิตร ป.3/4 
ด.ญ.บุณยานุช ใบดีกาดี ป.3/4 
ด.ญ.ณภัทร บางผึ้ง ป.3/4 
ด.ช.ศิวกร ประดับมุข ป.2/1 
ด.ช.ภูฤทธิ์ ศรีนาค ป.3/3 
ด.ญ.ปวริศา รักษาวงษ์ ป.3/3 
ด.ช.ชนาภัทร  มุ่งหมาย ป.2/1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ด.ญ. ปิยะดา ดีรัศมี ป.4/1 
ด.ญ. ชนิดาภา ดวงสว่าง ป.4/2 
ด.ช.โชคชาญชัยแดงวิบูลย์ ป.4/2 

ชนะเลิศ 

ด.ช.ธนภัทร ประดับมุข ป.6/2 
ด.ช.ชวภณ ธนาคมานุสรณ์ป.6/3 
ด.ญ.ปรวีร์ สวุรรณสิงห์ ป.4/3 
ด.ช.ชยพล ฤกษ์พิชัย ป.4/3 
ด.ญ.พริมาภา ชัยพิพากร ป.5/1 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ด.ญ.ปภาดา วงษ์มณี ป.4/1 
ด.ญ.ณัฐลัญช์ ปัญญาสงค์ ป.5/4 
ด.ช.พิเชษฐ์ ร่าเริง ป.4/3 
ด.ช.ชยพล ปิยะวาณิชย์สกุล  ป.4/1 
ด.ช.กิตกันต์นนท์ ศรีจันทร์  ป.4/4 
ด.ช.น่านปิง แสงเดือน ป.5/3 
ด.ญ.สุญาดา น้อยเจริญ ป.4/2 
ด.ช.ตรัยคุณ บานกอ ป.5/2 
ด.ญ. อังศุมาลิน ควรนิยม ป.5/2 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระฯ รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ

ระบายสีวันวิทยศาสตร์ 
เด็กหญิงมายา แครอลไลน์  คาร์เบ็คเคน    รางวัลชนะเลิศ 
เด็กชายพิเชษฐ์ ร่าเริง  รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เด็กหญิงลภัสรดา   ประเสริฐศักดิ์ รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 
1.เด็กหญิงณัฐกานต์ นาคพิน  
2.เด็กหญิงชนัญชิดา        สพิุษะ     

รางวัลชมเชย 

การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสีวันแม่ 

เด็กหญิงวรพัตรา  ศรีพันธ์    รางวัลชนะเลิศ 
เด็กหญิงพลอยพัชชา วิเชียร รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เด็กชายชยพล  ช่วยค้ำชู รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 
1.เด็กหญิงญาริณดา ปั้นประสงค์ 
2.เด็กชายชิติพัทธ์ เพ่ิมสกุล  

รางวัลชมเชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันทักษะภายนอก 
กิจกรรม รายการ ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 

การแข่งขันหุ่นยนต์ 
 

MakeX Thailand National 
Championships Robotics 

Competition 2021 

1.ด.ญ.สุพรรณิการ์  เรืองปรีชา 
2.ด.ญ.พศิกา  ชนะชัย 

Best  MakeX 
Spirit Award 

การแข่งขันทักษะ
วิชาการและ

ประกวด
สิ่งประดิษฐ์

นักเรียนโรงเรียน
เอกชน 

ครั้งที่ 6 ประจำปี
การศึกษา 2564 

การแข่งขัน Coding ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

1.ด.ช.ณัฐภูมินทร์  วสิิฐสิรโิชค 
2.ด.ญ.พรพิรุฬห์  ดีรอด 

เหรียญทอง 

การแข่งขัน Coding ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

1.ด.ช.ยศพัทธ์  ทองสกุล 
2.ด.ญ.มติสวรรค์  เพ็งยอด 

เหรียญทองแดง 

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

1.เด็กหญิงพริมาพา  ชัยพิชากร 
2.เด็กหญิงพลอยปภัส  ริ้วทอง 
3.เด็กหญิงอชิรญาพร   เขียววิลัย 

เข้าร่วม 

การโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 

เด็กชายภัทรกร  ชัยพิชากร เหรียญทองแดง 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 ป.1-3 

ด.ญ.พิชามญธุ์     แก้วมงคล เข้าร่วม 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
 ป.4-6 

ด.ช.สิรวิชญ์        แก้วมงคล เหรียญทอง 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ม.1-3 

ด.ญ.ณิชานันท์     กฤตพัฒนากุล เหรียญทอง 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 ด.ช.ธนภัทร        ศรีรักษา เหรียญเงิน 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 ด.ช.ธีรภัทร         ร่มโพธิ์ตาล เหรียญทอง 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 ด.ช.ภวูิศ             แก้วมงคล เหรียญทอง 
การแข่งขันตอลปัญหาสุศึกษา

และพลศึกษา ป.1-ป.6 
1.เด็กหญิงธัญญารัตน์  หล่อประเสริฐ 
2.เด็กหญิงพิชญาภา  พวงสำโรง 

เหรียญทอง 

GLOBE 
PRPGRAME  
จดัโดยคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 

การนำเสนอผลงานด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีการ
ของ GLOBE ประจำปี พ.ศ.

2564 

1.เด็กชายพิเชษฐ์  ร่าเริง 
2.เด็กชายพนธกร  แสงสุดตา 
3.เด็กหญิงไอยวริญญ์  ไทรนนทรี 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 
 



 
หน่วยงาน รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน 
โครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
(TEDET) ประจำปี 

พ.ศ. 2564 

วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

ด.ช.สิรวิชญ์  แก้วมงคล 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รางวัลชมเชย 

วิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา 

ด.ช.สิรวิชญ์  แก้วมงคล 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รางวัลชมเชย 

ด.ญ.สิริวิมนต์   ออกแมน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วยงาน รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
บริษัทอคาเดมิค 
คอนเทสต์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

โครงการประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2563 

1.เด็กชายเกื้อพงศ์  ดีรอด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

(คะแนนอันดับที่ 
299) 

เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ลริษัทฯ 
ไม่สามารถจัดสอบตาม
กำหนด ทำให้เลื่อนการ
สอบเป็นปี พ.ศ.2564 ใน
วันที่ 5 กันยายน 2564 
และวันที่ 12 กันยายน 

2564  

2.เด็กชายกติติพัทธ์  ดำพลงาม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(คะแนนอันดับที่ 

481) 
3.เด็กหญิงพรพิรุฬห์  ดีรอด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(คะแนนอันดับที่ 

507) 
4.เด็กหญิงธธรา  วาวแวว 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(คะแนนอันดับที่ 

507) 
5.เด็กหญิงแทนขวัญ  ปุณยธร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน

(คะแนนอันดับที่ 
496) 

6.เด็กชายสุรดิษ  เรืองเกษม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน

(คะแนนอันดับที่ 
560) 

7.เด็กหญิงภัสรดา  ประเสริฐศักดิ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(คะแนนอันดับที่ 

647) 
 

8.เด็กชายทัศภูมิ  สายทินกร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 
(คะแนนอันดับที่ 

716) 
 

 



หน่วยงาน รายการ / กิจกรรม ชื่อนักเรียน / ผู้เข้าร่วม ผลการแข่งขัน หมายเหตุ 
บริษัทอคาเดมิค 
คอนเทสต์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

โครงการประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2563 

9.เด็กหญิงนิชานันท์  กฤตพัฒนากุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน

(คะแนนอันดับที่ 
374) 

เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ลริษัทฯ 
ไม่สามารถจัดสอบตาม
กำหนด ทำให้เลื่อนการ
สอบเป็นปี พ.ศ.2564 ใน
วันที่ 5 กันยายน 2564 
และวันที่ 12 กันยายน 

2564 

10.เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐหิรัญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน

(คะแนนอันดับที่ 
453) 

11.เด็กหญิงนรกมล  อุนยะวงษ์ 
 

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
(คะแนนอันดับที่ 

522) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบ
 

(บานนักวิทยาศาสตรนอย (รอบที่สอง))



 



เอกสารประกอบ
 

(ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน)



 



เอกสารประกอบ
 

(นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง รําวงมาตรฐาน ในระดับภาคและระดับประเทศ ทั้งระดับ

ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.5 (ลพบุรี 1) ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้น ม.1-ม.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.5 (ลพบุรี 1) ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้น ม.1-ม.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.5 (ลพบุรี 1) ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้น ม.1-ม.3 



 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-ป.6 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-ป.6 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1-ป.6 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ได้รับรางวัลเกียรติบัติระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ได้รับรางวัลเกียรติบัติระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ได้รับรางวัลเกียรติบัติระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.5 (ลพบุรี 1) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.5 (ลพบุรี 1) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.5 (ลพบุรี 1) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 
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งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1-ป.6 
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 
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