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คาํนํา 
 
 

สารสนเทศมีบทบาทสาํคญัต่อมนุษยม์ากข้ึน ครูและบุคลากรของโรงเรียนจาํเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศใน
การพัฒนางานเพ่ือให้เกิดความเก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดทํา
สารสนเทศท่ีมีขอ้มูลครบถว้น สมบูรณ์ และจดัเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อจะสามารถนําไปใช้สนับสนุนการ
บริหารและการตดัสินใจทั้งในระดับผูป้ฏิบตัิและระดับผูบ้ริหารเพื่อให้เกิดความเขา้ใจที่ตรงกนัยิ่งข้ึน   
โดยมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศ เพื่อวางแผนพฒันาขอ้มูลสารสนเทศ ให้เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว ้มีการตรวจสอบ ทบทวนประเมินผลการดาํเนินการและจดัทาํรายงานการสารสนเทศประจาํปีอยา่ง
เหมาะสม  

สารสนเทศโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ ประจาํปีการศึกษา 2558 ไดร้วบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ี
สําคญัและเป็นปัจจุบนัซ่ึงประกอบไปดว้ย สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา สารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน 
สารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการ  สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ และ สารสนเทศเพ่ือการรายงาน           
เพื่อใชใ้นการบริการอา้งอิงและเผยแพร่สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนระหวา่งโรงเรียนและชุมชน  

ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ ผูร่้วมบริหาร ครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการจดัทาํงานสารสนเทศไดเ้ป็น
อยา่งดี 

หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าสารสนเทศโรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2556 ฉบบับ้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อคณะครูและผูท่ี้สนใจ หากมีขอ้เสนอแนะอนัจะทาํใหส้ารสนเทศฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
ทางโรงเรียนยินดีท่ีจะรับขอ้เสนอนน้ เพื่อปรับปรุงสารสนเทศโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ ให้ดีสมบูรณ์
และมีคุณค่ายิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป 

 
                             งานสารสนเทศ 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 
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ส่วนที ่1 
สารสนเทศพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 
 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน 
 1.2 โครงสร้างของการบริหารงานโรงเรียน 
 1.3 แนวทางการจดัการศึกษา 
 1.4 แนวโนม้การพฒันาทอ้งถ่ิน 
 1.5 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 
 1.1.1 ประวตัขิองโรงเรียน 

โรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ เดิมช่ือโรงเรียนอสัสัมชญัสาํโรงเป็นสถาบนัการศึกษา ลาํดบัท่ี 13 
ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2522  มีพื้นท่ี 14 ไร่  3 
งาน  54  ตารางวา โดยนายวิชยั มาลีนนท ์ประธานกรรมการ บริษทัเทพารักษท่ี์ดิน จาํกดั ไดบ้ริจาคท่ีดินใหแ้ก่
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมเงินจาํนวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
574 หมู่ 8  ถนนเทพารักษ ์ ตาํบลสาํโรงเหนือ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรปราการ  

กระทรวงมหาดไทยประกาศเปล่ียนแปลงเขตการปกครอง เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เลขท่ีตั้งของ
โรงเรียนจึงเปล่ียนเป็นเลขท่ี 419/1389   หมู่ 5    ถนนเทพารักษ ์ ตาํบลเทพารักษ ์ อาํเภอเมือง   จงัหวดัสมุทรปราการ และ
ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546    ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ  ต่อมามีการซ้ือท่ีดิน
เพิ่มเติมเน้ือท่ีของโรงเรียนเพิ่มข้ึนเป็น 23 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา  การติดต่อกับโรงเรียนทางหมายเลข
โทรศพัท์  0-2384-7491-6 หมายเลขโทรสาร 0-2384-0445 เวบ็ไซตข์องโรงเรียน คือ  http://www.acsp.ac.th  
E-mail : acsp@mail.acsp.ac.th   

การจดัการเรียนการสอนช่วงแรกเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  มีจาํนวน 8  หอ้งเรียน มีครูสอน   
15 คน นกัเรียนทั้งส้ิน 371 คน มีภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เป็นเจา้ของและผูรั้บใบอนุญาต ภราดาบญัชา    
แสงหิรัญ เป็นผูจ้ดัการ  นายปรีชา บุญญะสิทธ์ิ เป็นครูใหญ่ อยูใ่นการบริหารของภราดาวิริยะ ฉนัทวโรดม 
อธิการเจา้คณะเซนตค์าเบรียลแขวงประเทศไทย  
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  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้ งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 99 ห้องเรียน                      
มีภราดาทกัษบุตร ไกรประสิทธ์ิ  เป็นผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต / ผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  มีการจดัหลกัสูตร
สถานศึกษา 2 หลกัสูตร ดงัน้ี 
  1. หลกัสูตร Modern Language Program : MLP (การเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ) 
  2. หลกัสูตร English Program : EP (การเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ) 

 
  สีประจําโรงเรียน    โรงเรียนกาํหนดสีประจาํโรงเรียนคือ  สีแดง – ขาว  
    สีแดง  หมายถึง ความกลา้หาญในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆรวมทั้ งความเสียสละ  

อดทน  ซ่ึงกคื็อความวิริยะ  อุตสาหะท่ีจะนาํชีวิตใหป้ระสบกบัความสาํเร็จ 
    สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิอนัเปรียบไดก้บัศาสนา รวมไปถึงความจริงใจ  ซ่ือสัตย ์ อนัเป็น

คุณธรรม  ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสงบสุข  
  

อักษรย่อ อ  ส  ช 
 คาํว่าอสัสัมชญั หรือ “อาศรมชญั” แยกเป็นศพัทบ์าลีมคธว่า “อสัสโม” แผลงเป็นไทยว่า   “อาศรม” 
หมายความถึง กุฏิท่ีถือศีลบาํเพญ็ ส่วนคาํว่า “ชญั” หรือ “ชญัญ” แยกตามรากศพัทเ์ดิมไดธ้าตุศพัทว์่า “ช”  
แปลวา่  “ท่ีเกิด”  และ “ญ” แปลวา่ “ญาณ” หรือความรู้  ชญั หรือ ชญัญ คือท่ีเกิดญาณความรู้ เม่ือนาํศพัทท์ั้งสอง
มารวมกนัก็สามารถแปลไดว้่า “อสัสัมชญั” คือ “สถานท่ีสาํหรับบาํเพญ็พรตและหาวิชาความรู้”  นัน่เอง        
โดยยงัคงความหมายภาษาองักฤษ  “ASSUMPTION” ว่าการไดรั้บเกียรติยกข้ึนสวรรคท์ั้งกายและวิญญาณของ
พระนางมารีอา พระมารดาของพระเยซูคริสตเจา้ 
 

ดอกไม้ประจําโรงเรียน : ดอกนนทรี 
 นนทรีเป็นพืชยืนตน้ผลดัใบขนาดกลาง ข้ึนไดใ้นทุกพื้นท่ี เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชน์เป็นพืช
สมุนไพร  เ น้ือไม้มีราคา   ดอกมีสีเหลืองสดใสเป็นช่อตั้ ง   ทรงสูงคล้ายเจดีย์ มียอดแหลมพ้นพุ่มใบ                  
การเจริญเติบโตของตน้นนทรีใหข้อ้คิดแก่นกัเรียนดงัน้ี 
 -  การผลดัใบ คือ การเปล่ียนระดบัชั้นการศึกษาไปสู่การเติบโตท่ีกลา้แกร่งกวา่เดิม   
     -  ดอกสีเหลืองสดใส  คือ ความสดช่ืนของวยั   
       -  ช่อสูงเป็นทรงเจดียย์อดแหลมพน้พุม่ใบ คือ การสร้างรากฐานการศึกษาท่ีมัน่คง   
สามารถใหค้วามรู้แก่นกัเรียนจนเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม ความเติบกลา้แห่งปัญญาเพ่ือออกไป
สร้างสรรคส์งัคมของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 1.1.2 สถานท่ีตั้ง 

         โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ เลขท่ี 419/1389 หมู่ 5 ต.เทพารักษ ์อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
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 1.1.3 ขนาดของสถานศึกษา 
          โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ท่ีเปิดสอนในระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ป.1-ม.6) 
  

1.1.4 เน้ือท่ี/อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 
         โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีเน้ือท่ี 23 ไร่ 2 งาน 12.5 ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียน                
มีอาคารใหญ่ 7 หลงั   
1.  อาคารอัสสัมชัญ  อาคารเรียนหลงัแรกของโรงเรียน เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ. 2521 ในระยะแรกก่อสร้างเพียง
คร่ึงหน่ึงของอาคาร และในปี พ.ศ.2524 ไดต่้อเติมจนครบสมบูรณ์ตามท่ีวางโครงการไว ้ฯพณฯสญัญาธรรมศกัด์ิ 
ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชยั กิจบุญชู ทาํพิธีเสกอาคาร เม่ือวนัท่ี 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2522   อาคารอสัสมัชญั เป็นอาคาร 4 ชั้น  
ชั้นท่ี 1 ห้องวดัและประเมินผล  ห้องสาํนักผูอ้าํนวยการ ห้องศูนยว์ิทยสนเทศ  ห้องฝึกอบรม ห้องฝ่ายวิชาการ 
หอ้งวารสาร หอ้งเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา หอ้งโสตทศันูปกรณ์ และหอ้งสมุดระดบัมธัยมศึกษา  
ชั้นท่ี 2 หอ้งเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  หอ้งพกัครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และหอ้งปฏิบติัการชีววิทยา  
ชั้นท่ี 3 หอ้งเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  หอ้งพกัครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และหอ้งปฏิบติัการเคมี 
ชั้นท่ี 4 หอ้งเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  หอ้งพกัครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และหอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์  
2. อาคารเซนต์คาเบรียล  อาคารสูง 5 ชั้น ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2527 เสร็จในปี พ.ศ. 2528 ฯพณฯ พิชยั รัตตกุล  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด  พระสังฆราชลอเรนซ์เทียนชยั สมานจิต   ทาํพิธีเสกอาคาร เม่ือวนัท่ี 
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2528  
ชั้นท่ี 1 หอ้งพกัครูในแผนก English Program หอ้งหวัหนา้ฝ่าย English Program หอ้งสมุดระดบัประถมศึกษา 
หอ้งสมุด English Program หอ้งพยาบาล และหอ้งอภิบาล    
ชั้นท่ี 2 หอ้งพกัครูรวม English Program และหอ้งเรียนนกัเรียน English Program  
ชั้นท่ี 3 ห้องเรียน English Program ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ English Program ระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา 
ชั้นท่ี 4 หอ้งเรียน English Program ระดบัมธัยมศึกษา และหอ้งคอมพิวเตอร์  
ชั้นท่ี 5 หอ้งโยธวาทิต หอ้งดนตรีไทย  หอ้งดนตรีสากล และหอ้งนาฏศิลป์ และมีการต่อเติมอาคาร 
เซนตค์าเบรียลคร้ังล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2554 เพื่อใหเ้ป็นหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการของนกัเรียน English Program 
3. อาคารอํานวยการ  เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างข้ึนพร้อมกบัอาคารมงฟอร์ต เร่ิมก่อสร้าง เม่ือวนัท่ี  12  มกราคม    
พ.ศ. 2533  พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด   
พระคาร์ดินัลไมเก้ิลมีชยั  กิจบุญชู  ทาํพิธีเสกอาคารเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2535 อาคารอาํนวยการ เป็น
อาคารท่ีเช่ือมระหวา่งอาคารอสัสมัชญักบัอาคารมงฟอร์ตและอาคารหลุยส์ชาแนล   
ชั้นท่ี 1 หอ้งสาํนกังานแผนกธุรการ และหอ้งงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
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ชั้นท่ี 2 หอ้งผูอ้าํนวยการ หอ้งตรวจสอบทัว่ไป  หอ้งแผนกการเงิน  และหอ้งประชุมอาํนวยการ 
4. อาคารมงฟอร์ต  เป็นอาคารสูง 6 ชั้น สร้างข้ึนพร้อมกบัอาคารอาํนวยการ  
ชั้นท่ี 1 หอ้งฝ่ายปกครอง หอ้งซ่อมบาํรุง หอ้งกพอ. หอ้งศิลปะ1 และหอ้งศิลปะ2  
ชั้นท่ี 2 หอ้งเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 ห้องพกัครู ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 ห้อง NETWORK 
CONTROL CENTER  หอ้ง INNOVATIVE  LERNING CENTER 2 
ชั้นท่ี 3 หอ้งเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และหอ้งพกัครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นท่ี 4 หอ้งเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และหอ้งพกัครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นท่ี 5 หอ้งเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และหอ้งพกัครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นท่ี 6 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และหอ้งพกัครู  
5. อาคารหลุยส์ มารี  เป็นอาคารสูง 4 ชั้น สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2542 ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิด ทาํพิธีเสกอาคารในวนัท่ี  2 สิงหาคม พ.ศ. 2542   
ชั้นท่ี 1 - 2 เป็นหอ้งโภชนาการ หอ้งประชุม 2001 และสโมสรครู  
ชั้นท่ี 3  ห้องประชุมมาลีนนท ์ห้องพฒันาหุ่นยนต์ (Robot) ห้องเกียรติประวติั ห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์     
ห้องรักษ์ภาษา ห้อง Learning Center ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้องทอ้งถ่ินของเรา ห้องศาสนสัมพนัธ์              
หอ้งอาเซียนและหอ้งวิถีไทย  
ชั้นท่ี 4 หอประชุมรัชตสมโภช 
6. อาคารหลุยส์ ชาแนล เป็นอาคารใหม่ สูง 5 ชั้น สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2550  
ชั้นท่ี 1  หอ้งเกียรติยศของโรงเรียน  หอ้งแนะแนว และหอ้งสมาคมผูป้กครองและครูฯ 
ชั้นท่ี 2  หอ้งเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 และหอ้งพกัครูระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นท่ี 3  หอ้งเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 และหอ้งพกัครูระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นท่ี 4  หอ้งเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 และหอ้งพกัครูระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นท่ี 5  หอ้งเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 และหอ้งพกัครูระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นท่ี 6  เป็นหอ้ง ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งดนตรีสากล และหอ้งพกัครู 
7. อาคารศักดานุสรณ์  ประกอบดว้ยห้องมินิมาร์ท ห้องจดัซ้ือ ห้องพสัดุ ห้องฝ่ายบริการ ห้องฝ่ายกิจกรรม     
หอ้งลูกเสือ หอ้งพกัครูสุขศึกษา พลศึกษา หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งเทเบิลเทนนิส และสระวา่ยนํ้า 
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1.1.5 ประวตัิผู้อํานวยการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
1.  ภราดาวริิยะ ฉันทวโรดม (พ.ศ.2522-2528)  “ยุคบุกเบิก 30 ปี แห่งความคดิถึง” 
 ผู ้ก่อตั้ งโรงเ รียนอัสสัมชัญสําโรง  พ .ศ .  2522 สร้างอาคารอัสสัมชัญ  อาคารชั้ น เ ดียว                
อาคารเซนต์คาเบรียล  ริเร่ิมการนําส่ือท่ีทนัสมยัในการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการก่อตั้ ง   
สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ  ก่อตั้งวงโยธวาทิต 
 

2.  ภราดาสุรสิทธ์ิ สุขชัย (พ.ศ.2529-2540)  “ยุคส่งเสริม  นวตักรรมก้าวหน้า” 
 สร้างอาคารมงฟอร์ต  เร่ิมสร้างอาคารหลุยส์ มารี พฒันาบุคลากร สนับสนุนให้ครูศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท  พฒันาระบบการบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ริเร่ิมเทคโนโลยีสมยัใหม่        
นาํอินเตอร์เน็ตมาใชด้า้นการเรียนการสอน   
 

3. ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (พ.ศ.2540-2541) “ยุคสร้างสรรค์  อัสสัมชัญเติบโต” 
 จดัทาํธรรมนูญของโรงเรียน ขยายความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตจาก 64 กิโลบิตมาเป็น 128  
กิโลบิตต่อนาที 
 

4. ภราดาสุรสิทธ์ิ สุขชัย (พ.ศ.2542)  “ยุคพฒันา  พาอัสสัมชัญก้าวไกล” 
           ก่อตั้งศูนยว์ิทยสนเทศ สนับสนุนการก่อตั้งชมรมศิษยเ์ก่าฯ จนพฒันามาเป็นสมาคมศิษยเ์ก่า
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการในปัจจุบนั  พฒันางานอภิบาลและการสอนคาํสอนแก่นกัเรียนคาทอลิก 
 

5. ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ (พ.ศ.2542-2543) “ยุคใหม่  นําโรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพ” 
            นาํโรงเรียนเขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษา และไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา             
ปีการศึกษา 2543 ถึงปีการศึกษา 2547 
 

6.  ภราดาศักดา กิจเจริญ  (พ.ศ. 2544 – 2549) “ยุคทอง  ก้าวใหม่ของการเปล่ียนแปลง” 
 นาํโรงเรียนเขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษา และไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์รมหาชน)ระดบัประถมศึกษาและระดบั
มธัยมศึกษา  ปีการศึกษา 2546  ถึงปีการศึกษา 2549   เป็นผูริ้เร่ิมในการสร้างอาคารหลุยส์ ชาแนล 
 

7.  ภราดา ผศ.ดร.วนัิย วริิยวทิยาวงศ์  (พ.ศ. 2550 – 2555)  “ยุครุ่งเรือง ปราดเปร่ืองเร่ืองการบริหารจัดการและ
พฒันา” 
  ดว้ยความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาองคก์รรอบดา้นทาํให้โรงเรียนไดรั้บโรงเรียน
พระราชทาน ประเภทมธัยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจาํปีการศึกษา 2550 และโรงเรียนรางวลัพระราชทานระดบั
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจาํปีการศึกษา 2554  
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8.  ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธ์ิ  (พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)  
ส่งเสริมพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมสร้างระเบียบวินยัและมารยาทท่ีดีตามแบบไทยให้เกิดกบั

นกัเรียน รวมถึงเนน้ดา้นของการแต่งกายซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของนกัเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ ส่งเสริม
พฒันาครูดา้นเทคโนโลย ีอบรมการใช ้ACTIVE BOARD เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณ โดยเฉพาะกิจกรรม
โบวล่ิ์งการกุศลสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดกบัอนัดีให้เกิดกบัผูป้กครองทุก
ระดับชั้นมากยิ่งข้ึน ริเร่ิมกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ ให้นักเรียนสังสรรค์ร่วมกันทุกระดับชั้นภายในโรงเรียน  
สนับสนุนการปรับภูมิทศัน์สวนสาธารณะหมู่บา้นทิพวลั 1 ให้เสร็จส้ินตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิดบริเวณรอบโรงเรียนและสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนเพื่ออาํนวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภยัใหก้บันกัเรียนและชุมชนโดยรอบ ในปีพ.ศ. 2558 ไดส้ร้างอาคารศกัดานุสรณ์ 

 
ประวตัิส่วนตัว  
วนัเดือนปีเกิด วนัท่ี  23  กรกฎาคม 2511       
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
ภูมิลาํเนาเดิม    บา้นเลขท่ี 18 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ    
ประวติัการศึกษา  

ประถมศึกษา โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร 
มธัยมศึกษา โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 
ปริญญาตรี          ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  เอกปรัชญา  วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม 
ปริญญาตรี          ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) เอกปฐมวยั  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
ผลงานและรางวลัเกียรติยศ 
พ.ศ. 2553 ผูบ้ริหารท่ีพฒันาสถานศึกษาจนไดรั้บรางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณสถานรับเล้ียงเดก็เอกชนท่ี  
   ผา่นหลกัเกณฑก์ารประเมินสถานรับเล้ียงเดก็เอกชน 
พ.ศ. 2554 รางวลัครูดี ครูเก่ง “หวัใจของการศึกษา” สาขาบริหารสถานศึกษาการศึกษายอดเยีย่ม  

จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานภาคราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2555 ผูบ้ริหารท่ีพฒันาสถานศึกษาจนผา่นการรับรองมาตรฐาน  “โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดบั 
   เพชร” ระดบัจงัหวดั และรางวลัผูท้าํคุณประโยชนด์า้นการศึกษาเอกชน จากสาํนกังาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
พ.ศ. 2558 รางวลัเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และรางวลัหน่ึงแสนครูดี 
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1.1.6 จํานวนนักเรียน 
 1) จาํนวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั้น แยกตามเพศและหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2558 มีนกัเรียนใน
หลกัสูตร MLP จาํนวน 3,739 คน หลกัสูตร EP จาํนวน 671 คน รวมทั้งหมด 4,410 คน ตามตารางต่อไปน้ี 
 

ระดับ โปรแกรม MLP โปรแกรม EP รวม ห้องเรียน ชาย หญงิ ชาย หญงิ
   
1) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 307 - 37 23 367 8
2) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 277 - 39 19 335 8
3) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 305 - 40 20 365 8
4) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 284 - 33 25 342 8
5) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 306 - 36 24 366 8
6) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 270 - 36 24 330 8
7) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 308 - 35 23 366 8
8) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 309 - 33 20 362 8
9) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 298 - 30 30 358 8
10) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 284 97 31 25 437 9
11) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 255 83 29 14 381 9
12) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 273 83 27 18 401 9
รวม 3,476 263 406 265 4,410 99 รวมท้ังส้ิน 3,739 671

สรุป ณ วนัท่ี 10  มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 แผนภูมิ แสดงจํานวนนักเรียนแต่ละระดับช้ัน 
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 1.1.7 จํานวนบุคลากร 
 1) จาํนวนครูไทยจาํแนกตามเพศ และวฒิุการศึกษา 
 

ลําดบั วุฒิการศึกษา/ระดบัช้ัน 
จํานวนครูไทย ตํา่กว่าปริญญาตรี 

ร้อยละ 
ปริญญาตรีขึน้ไป  

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 
1. ภราดา      

1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - - - - - 
2) ปริญญาตรี - - - - - 
3) ปริญญาโท 1 - 1 - 0.40 
4) ปริญญาเอก 1 - 1 - 0.40 

 รวม 2 - 2 - 0.81 
2. ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

– มธัยมศึกษาปีที ่6 
     

1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 1  1 0.40 - 
2) ปริญญาตรี 59 78 137 - 55.91 
3) ปริญญาโท 10 34 44 - 17.95 
4) ปริญญาเอก - - - - - 

 รวม 70 112 182  74.28 
3. บุคลากรทางการศึกษา      

1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 3 1 4 1.63  
2) ปริญญาตรี 11 29 40  16.32 
3) ปริญญาโท 7 10 17  6.93 
4) ปริญญาเอก - - -   

 รวม 21 40 61  24.89 
 รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 93 152 245 2.03 97.95 

รวม ครูไทยมวีุฒิการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป/เฉล่ียร้อยละ 

    
97.95 

 สรุป ณ วนัท่ี 10  มิถุนายน พ.ศ. 2558 
สรุปอภิปรายผล 
 งานทะเบียนครู แผนกธุรการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา ครูไทยท่ีมีวุฒิการศึกษา ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 97.95 
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แผนภูมิ  แสดงจํานวนครูไทยจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา 
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2) จาํนวนครูชาวต่างประเทศ จาํแนกตามเพศ และวฒิุการศึกษา 
 

ลําดับ วุฒิการศึกษา/ระดับช้ัน 
จํานวนครูชาว
ต่างประเทศ 

ตํ่ากว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 

ปริญญาตรีขึน้ไป 
ร้อยละ 

ชาย หญงิ รวม 
1 1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - - - -  
 2) ปริญญาตรี 31 11 42 - 79.24 
 3) ปริญญาโท 10 1 11 - 20.75 
 4) ปริญญาเอก - - - - - 
 รวม 41 12 53 - 100.00 
 รวมท้ังส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 41 12 53 - 100.00 
รวม ครูชาวต่างประเทศมีวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีขึน้ไป/เฉล่ียร้อยละ 

    100.00 

สรุป ณ วนัท่ี 10  มิถุนายน พ.ศ. 2558 
สรุปอภิปรายผล 
 งานทะเบียนครู แผนกธุรการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา ครูชาวต่างประเทศ มีวฒิุการศึกษา  
ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 
 

แผนภูมิ แสดงจํานวนครูชาวต่างประเทศจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา 
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3) จาํนวนครูผูส้อนไทยและครูชาวต่างประเทศ แต่ละระดบัชั้น จาํแนกตามเพศ 
 

ลําดับ ระดับ 
รายการ 

ครูไทย ครูชาวต่างประเทศ รวม
ท้ังส้ิน ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

1. ระดับช้ัน        
 1) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 29 55 84 16 10 26 110 
 2) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1- 3 18 27 45 17 1 18 63 
 3) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 23 30 53 7 1 8 61 
 รวม 70 112 182 40 12 52 234 

สรุป ณ วนัท่ี 10  มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงจํานวนครูผู้สอนไทยและครูชาวต่างประเทศ แต่ละระดับช้ัน จําแนกตามเพศ 

ครูผูส้อนไทย ครูผูส้อนชาวต่างประเทศ 
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 4) จาํนวนบุคลากรทางการศึกษา จาํแนกตามฝ่าย และเพศ 
 

ลําดับ ฝ่าย 
จํานวนบุคลากรทางการศึกษา (ครูไทย) 
ชาย หญงิ รวม 

1. สาํนกัผูอ้าํนวยการ 7 7 14 
2. ธุรการ-การเงิน 3 14 17 
3. วิชาการ 7 14 21 
4. ปกครอง 3 - 3 
5. กิจกรรม 1 - 1 
6. บริการ 2 5 7 
7. English Program - - - 

 รวม 23 40 63 
สรุป ณ วนัท่ี 10  มิถุนายน พ.ศ. 2558 

  
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงจํานวนบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามฝ่ายและเพศ 
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5) จาํนวนเจา้หนา้ท่ี/พนกังาน 

ลําดับ ระดับ 
รายการ 

เจ้าหน้าท่ี พนักงาน 
ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

1. วุฒิการศึกษา       
 ตํ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา - - - 16 43 59 
 ระดบัมธัยมศึกษา - - - 9 22 31 
 ปวส. 4 4 8 - - - 
 ปริญญาตรี - - - - - - 
 รวม 4 4 8 25 65 90 
 รวมท้ังส้ิน (คน) 98 

สรุป ณ วนัท่ี 10  มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงจํานวนเจ้าหน้าท่ี/พนักงาน จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา 
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 6) ประวติัผูอ้าํนวยการและคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จบจากสถาบัน ศาสนา 

ตําแหน่ง/
หน้าท่ี 

1 

 
ภราดาทกัษบุตร ไกรประสิทธ์ิ 
 

ศษ.ม. มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั คริสต ์ ผูอ้าํนวยการ 

2 

 
ม.ทองบนั ทาํโยธา 

คม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พทุธ หวัหนา้สาํนกั
ผูอ้าํนวยการ 

3 

 
มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ 

คอ.ม. 
สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
พทุธ หวัหนา้ฝ่าย

วิชาการ 

4 

 
ม.ปริวตัร  โวหาร 

กศ.ม. 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ พทุธ 
หวัหนา้ฝ่าย
ปกครอง 

5 
 

ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ ์
 

ศศ.ม. มหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช พทุธ หวัหนา้ฝ่าย

กิจกรรม 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จบจากสถาบัน ศาสนา 

ตําแหน่ง/
หน้าท่ี 

6 

 
มิสจิราภรณ์ จิตธรรม 

ศศ.ม. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พทุธ 
หวัหนา้ฝ่าย 

English 
Program 

7 

 
ม.ธรรมนูญ รัตนพนัธ์ 

คม. มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา พทุธ หวัหนา้ฝ่าย

บริการ 

8 

 
มิสรัชดา พลบัแดง 

ศศ.ม. มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี พทุธ หวัหนา้แผนก
ธุรการ 

9 

 
มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก 

ศศ.บ. มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดุสิต 

พทุธ หวัหนา้แผนก
การเงิน 

10 

 
ม.เอกสิทธ์ิ ทิพยธ์ารา 

วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อิสลาม 

หวัหนา้งาน
นิเทศและ

พฒันาการเรียน
การสอน 
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1.2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
           โรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ มีการบริหารตามนโยบายการจดัการศึกษาของมูลนิธิเซนตค์าเบรียล
แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 โดยผูอ้าํนวยการเป็น
ผู ้บ ริหารสูงสุดของโรงเ รียน  ทําหน้า ท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจการของโรงเ รียนบริหารงานใน                      
รูปคณะกรรมการบริหารการบริหารจดัการภายในโรงเรียนประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน    
ฝ่ายสาํนกัผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายบริการ ฝ่าย English Program และฝ่ายธุรการ-
การเงิน ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ ดงัน้ี 
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1.2.1 แผนภูมโิครงสร้างการบริหาร 
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1.2.1.1 แนวคดิหลักการบริหารและการไปสู่เป้าหมาย 
  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจดัโครงสร้างการบริหารเป็น 7 ฝ่าย  คือสาํนกัผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายบริการ และฝ่าย English Program (EP) โดยมีหวัหนา้ฝ่ายต่างๆ 
เป็นผูบ้ริหารและประสานงานภายใตก้ารนิเทศติดตาม ของผูอ้าํนวยการโรงเรียน โดยการประสานความร่วมมือของ
ฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ในส่วนคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน พฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตรสถานศึกษา 2551 มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ จาํนวน 10 คน 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการบริหารจดัการตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบข่าย
หนา้ท่ีและบทพรรณางาน มีการประสานงานในการทาํงานทุกฝ่ายและทุกระดบัอยา่งชดัเจน 
1. ด้านการบริหารจัดการ 
 โรงเรียนมีการกระจายอาํนาจการบริหาร  เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั ปรับปรุงแผนพฒันา
โรงเรียน วิเคราะห์เป้าหมาย มีการปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและ
ประสานงาน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดตามวิสัยทศัน์ของโรงเรียน “โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดบัสากล 
พฒันาตนสู่คุณภาพชีวิต ตามวิถีจิตนกับุญมงฟอร์ต” มุ่งเนน้ใหบุ้คลากรทุกส่วนมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะในการบริหารจดัการ ส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตในทุกดา้น เพื่อพฒันางานต่อไป 
โดยเนน้การบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบันโยบายของการปฏิรูปการศึกษาท่ีว่า บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน School Based Management หรือ SBM โดยมีหลกัสาํคญัคือ 
1.1  หลกัการกระจายอาํนาจใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดเห็นและสร้างสรรคง์าน 
1.2  หลกัการมีส่วนร่วมการบริหารการศึกษาโดยรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  
       เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
1.3  หลกัการใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) เขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็นในนามผูแ้ทนกลุ่มต่างๆ ในรูปของคณะ 
       กรรมการบริหารโรงเรียน ตามมาตรา 40 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
1.4  หลกัการบริหารตนเองและหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล เพื่อใหก้ารบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน SBM มี 
       ประสิทธิภาพสูงสุด นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนในทุกดา้นท่ีเป็นเป้าหมายสาํคญัของการจดัการศึกษา 
       ต่อไป  นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมีการบริหารจดัการตามระบบโครงสร้างชดัเจน ตามวิสยัทศัน์ (Vision) ของ 
       โรงเรียน 
2.  ด้านการพฒันาบุคลากร 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรของโรงเรียนไดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึงจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน 
2.1 ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรม สมัมนากบัหน่วยงานต่างๆ 
2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดแ้สดงออกถึงความสามารถเตม็ศกัยภาพของตน 
2.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กบัหน่วยงานภายนอก 
2.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดจ้ดัทาํแฟ้มสะสมงานของตน 
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2.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดจ้ดัทาํงานวจิยัในชั้นเรียน 
2.6 อบรมครูใหมี้ความรู้  พฒันาทกัษะของตนเองในการใชก้ระดานอจัฉริยะ(Active Board) การผลิตส่ือเทคโนโลย ี
      ท่ีใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน 
2.7 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนไดเ้รียนภาษาองักฤษกบัครูต่างชาติและมีการทดสอบจากหน่วยงาน 
      ภายนอก 
2.8 ส่งเสริมและพฒันาครูท่ีเป็นหวัหนา้งานไดรั้บการพฒันาตนเองเพือ่เป็นผูน้าํรุ่นใหม่ มีทกัษะในการบริหารงาน  
      มีภาวะผูน้าํ  มีทกัษะในการส่ือสาร มีความรู้ในการบริหารงานเชิงกลยทุธ์ 
2.9 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาอบรมหลกัสูตรระยะสั้นและระยะยาวทั้งภายในและต่างประเทศ 
2.10 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
2.11 มีการนิเทศติดตาม เพือ่พฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูอยา่งเป็นระบบ โดยการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  
        ภายในหอ้งเรียนทุกหอ้งเรียน 
3.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
 การพฒันาคุณภาพดา้นวิชาการ โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และพฒันา
ความรู้อยา่งมีมาตรฐาน มีการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
3.1 พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา พทุธศกัราช 2551  การประเมินหลกัสูตรโดยเนน้การมีส่วนร่วม   
      การนาํผลการดาํเนินการมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  
3.2 พฒันาหลกัสูตรคอมพิวเตอร์ระดบัชั้นประถมศึกษาและระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
3.3 ส่งเสริมการพฒันาครูใหมี้ความรู้ภาษาองักฤษเพ่ือนาํความรู้ไปใชใ้นการเรียนการสอนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ 
      ในรายวิชาต่างๆ ตามนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ 
3.4 จดัใหมี้กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มสาระต่างๆ ระหวา่งโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เพื่อมุ่งไปสู่วิธี 
      ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  ในกลุ่มสาระต่างๆ ทาํใหค้รูไดรั้บความรู้และประสบการณ์ท่ีดี 
3.5 จดัใหมี้การประกวดส่ือการเรียนการสอนและใหก้ารอบรมครูใหมี้ความรู้ในเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยใีนการ 
      จดัการเรียนการสอน การใชก้ระดานอจัฉริยะ(Active Board) 
3.6 มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอน  
3.7 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3.8 จดัประสบการณ์อยา่งหลากหลายใหน้กัเรียนไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมชมรม 
      วิชาการ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3.9 ส่งเสริมใหค้รูชาวไทยและครูต่างชาติไดว้างแผนในการทาํงานร่วมกนั 
3.10 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ตรง เช่น การทศันศึกษา กิจกรรมอยูค่่ายพกัแรมของ 
        ลูกเสือ กิจกรรมช่วยเหลือและพฒันาชุมชนสร้างเสริมจิตสาธารณะ 
3.11 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
3.12 ส่งเสริม สร้างจิตสาํนึกใหน้กัเรียนตระหนกัและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีมารยาทงามตามแบบไทย 
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4.  ด้านอาคารสถานท่ี 
 โรงเรียนมีแผนในการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ี โดยการปรับและพฒันาพ้ืนท่ีใชส้อยของโรงเรียนใหเ้กิด
ประโยชน์สุงสุด จดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจดัระเบียบการจราจรร่วมกบัชุมชนโดยรอบ เช่น 
4.1 การเปล่ียนหลงัคาอาคารเซนตค์าเบรียลโดยร้ือแผน่แมสตลัชีสเดิมออกแลว้ติดตั้งใหม่ 
4.2 การเปล่ียนหลงัคาอาคารหลุยส์ มารี จากกระเบ้ืองมาเป็นแผน่แมสตลัชีส 
4.3 การเปล่ียนกระดานไวทบ์อร์ดหอ้งเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 7 หอ้งเรียน 
4.4 การติดตั้งนาฬิกาท่ีผนงัอาคารหลุยส์ ชาแนล 
4.5 การจดัทาํตูรั้กษาความปลอดภยั จาํนวน 2 ตู ้ตั้งอยูด่า้นขา้งอาคารศกัดานุสรณ์และดา้นขา้งอาคารเซนตค์าเบรียล 
4.6 การจดัทาํเตน็ทสี์ขาวแดง วางแนวถนนขา้งอาคารเซนตค์าเบรียลกบัอาคารหลุยส์ มารี ส่วนท่ีก่อสร้างใหม่ 
จาํนวน 10 หลงั 
4.7 การติดตั้งพดัลมในหอ้งปรุงอาหารนกัเรียน จาํนวน 3 เคร่ือง 
4.8 การลอกท่อระบายนํ้าในบริเวณโรงเรียน 
4.9 การจดัทาํหลงัคาลานจอดรถจกัรยานยนตห์ลงัอาคารอสัสมัชญั 
4.10 จดัทาํแผน่สแตนเลสใหน้กัเรียนเดินขา้มหนา้ประตูโรงเรียนในกรณีท่ีมีนํ้ าท่วมขงั 
4.11  การจดัทาํป้ายระเบียบการใชส้ระวา่ยนํ้าและหอ้งส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
4.12  การจดัซ้ือและติดตั้งอุปกรณ์ออกกาํลงักายในหอ้งส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยไดรั้บงบสนบัสนุนจาก

กองทุนสวสัดิการครูและพนกังานส่วนหน่ึงเพื่อจดัอุปกรณ์ออกกาํลงักาย 
4.13  ติดตั้งและจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนวา่ยนํ้า 
4.14  การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพิม่เติมในบริเวณอาคารศกัดานุสรณ์  
4.15  การแกไ้ขถงัเกบ็นํ้าบนอาคารมงฟอร์ตท่ีมีการร่ัวซึม 
4.16  การปลูกไมม้งคลหนา้อาคารศกัดานุสรณ์ 
4.17  ปลูกตน้โมก ปลูกเขม็สีแดงและสีขาวตลอดแนวร้ัวขา้งสนามฟุตบอล หนา้อาคารศกัดานุสรณ์  
4.18  ทาํโตะ๊สแตนเลส จาํนวน 10 ตวั วางไวห้นา้มินิมาร์ท 
4.19 การติดตั้งปีกผเีส้ือ เพื่อใชแ้ตะบตัรเขา้ออกสระวา่ยนํ้าและศูนยส่์งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
4.20  ติดตั้งร้ัวตาข่ายริมสนามฟุตบอลหนา้อาคารศกัดานุสรณ์ 
4.21  จดัทาํกล่องเวทีจากสแตนเลสจาํนวน 2 กล่อง ใชใ้นงานภาคสนามทัว่ไป 
4.22  การปรับพื้นจอดรถจกัรยานยนตห์ลงัอาคารอสัสมัชญัและตีเสน้การจอดรถจกัรยานยนต ์
4.23  การซ่อมบาํรุงท่อระบายนํ้าอาคารเซนตค์าเบรียลโดยฝังท่อลงใตดิ้น 
4.24  การขดุและวางท่อระบายนํ้าถนนสายกลางบริเวณท่ีมีนํ้ าขงัการระบายนํ้าไม่สะดวก 
4.25  การทาํหอ้งเกบ็อุปกรณ์แนวระเบียงดา้นขา้ง ชั้น 2 อาคารศกัดานุสรณ์ 
4.26  การทาํบ่อพกัไขมนัขา้งหอ้งครัว อาคารหลุยส์ มารี 
4.27  การทาํฝาท่อระบายนํ้าหนา้ อาคารอาํนวยการ 
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4.28  การเปิดช่องทางใหร้ถจกัรยานยนตผ์า่นบริเวณสวนหยอ่มหนา้โรงเรียน เพื่อแกปั้ญหาการจราจรท่ีคบัคัง่ 
4.29  ทาํหลงัคาขา้งหอ้งนํ้าหญิงอาคารเซนตค์าเบรียล เพื่อไวเ้กบ็อุปกรณ์ต่าง ๆ และวางเคร่ืองซกัผา้ 
4.30  การติดตาข่ายเพ่ิมเติมท่ีสนามฟุตบอลทั้ง 2 ดา้น เพื่อป้องกนัลูกฟุตบอลไม่ใหอ้อกมานอกสนาม 
5.  ด้านกิจกรรม 
 ส่งเสริมการพฒันานกัเรียนทุกมิติทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาอยา่งต่อเน่ือง กิจกรรมท่ีจดั
ข้ึนในโรงเรียนส่งเสริมศกัยภาพ ก่อใหเ้กิดทกัษะและแสดงความสามารถของนกัเรียน 
5.1 จดักิจกรรมทั้งในและนอกหลกัสูตร เช่น การอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี  
5.2 การส่งเสริมใหน้กัเรียนใหมี้ทกัษะในการพดู การส่ือสาร เสียงตามสายทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
5.3 ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีในการจดักิจกรรมต่างๆ  เช่น กีฬาสี  ลีดเดอร์ การจดัประกวดซุม้เกม 
       และการออกแบบเส้ือใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ 
5.4 ส่งเสริมกิจกรรมการออกกาํลงักายของบุคลากร เตน้อารบิค เล่นฟิตเนส วา่ยนํ้า 
5.5 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความกตญัญูกตเวที มีสมัมาคารวะ เช่น กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ   กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ   
      กิจกรรมวนัครูและการแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ 
5.6 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีแสดงออกทางวฒันธรรม ประเพณีไทยและกิจกรรมทางศาสนา   
      เช่น กิจกรรมวนัลอยกระทง  กิจกรรมวนัสงกรานต ์การสรงนํ้าพระ การแห่เทียนพรรษา และการทาํบุญตกับาตร 
     ในเทศกาลสาํคญั 
5.7 ส่งเสริมใหใ้หน้กัเรียนท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษทางดา้นสุนทรียภาพ จดัตั้งชมรมเพื่อพฒันาตนเองสู่ความเป็น 
      เลิศ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะและนาฎศิลป์ 
5.8 สนบัสนุนใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เช่น เล่นดนตรี  เล่นกีฬา   
5.9 ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกกรรมการหอ้งเรียนเรียน การเลือกตั้งสภา 
      นกัเรียน 
5.10 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดร่้วมกิจกรรมและแข่งขนัดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์กบัหน่วยงานภายนอก 
 

 1.2.1.2 วธีิการดําเนินงาน 
             โรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ บริการจดัการแบบกระจายอาํนาจ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ี
ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 7 ฝ่าย ส่วนฝ่ายธุรการการเงินจะมีหัวหน้าแผนก ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะรับนโยบาย ทิศทางการ
ดาํเนินงานจากผูอ้าํนวยการโรงเรียน โดยเนน้ความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการมุ่งสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย
เดียวกนั แต่ละฝ่ายมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมตลอดปีการศึกษา ดงันั้นการดาํเนินงาน โครงการ กิจกรรม จะมี
ผูรั้บผดิชอบ ดาํเนินงาน รายงานผล ตรวจสอบและนาํไปสู่การปรับปรุงพฒันาต่อไป แต่ละกิจกรรมท่ีดาํเนินการการ
จะยดึหลกั PDCA เพื่อใหเ้กิดการดาํเนินงาน โครงการ กิจกรรม เป็นไปตามแผนงบประมาณและลงสู่ผูเ้รียนใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการนิเทศติดตามภายใน (Internal Audit) เพื่อใหก้ารดาํเนินงาน เป็นไป
ตามแผนงบประมาณและเป้าหมายท่ีกาํหนด 
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ปรัชญาของโรงเรียน 
              ปรัชญาของโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ คือ 
1. จุดมุ่งหมายของชีวิตคือการรู้จกัสจัธรรมและการเขา้ถึงองคส์จัธรรมสูงสุดซ่ึงเป็นบ่อเกิดของชีวติ 
2. มนุษยทุ์กคนตอ้งทาํงาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางไปสู่ความสาํเร็จ 
 

วตัถุประสงค์ของโรงเรียน 
วตัถุประสงคข์องโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ คือ 

1. ใหก้ารศึกษาอบรมนกัเรียนเป็นผูมี้ความรู้ มีทกัษะ ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ซ่ึงจะเป็นพื้นฐาน 
    ในการคน้ควา้หาความรู้ต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต 
2. มุ่งสร้างใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ศาสนาและหลกัธรรมยดึมัน่ อนัจะช่วยใหเ้ป็นผูส้ามารถดาํรงชีวิตในโลกแห่งความ 
    เป็นจริง  แกปั้ญหาชีวิตดว้ยสนัติวิธี  ตดัสินใจดว้ยสติปัญญาและความสุขมุ มีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

นโยบายของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดก้าํหนดนโยบายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลทั้งครบ คือ พฒันาร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  จิตใจ 
2. ปลูกฝังใหมี้ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์อนัเป็นวิถีชีวติของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย             
    รู้รักษาศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามของชาติ 
3. เนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบติั  ความเจนจดัทางภาษา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
    อนัจะช่วยใหน้กัเรียน มีทกัษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็นตรรกะ มีระเบียบวนิยัต่อตนเอง  เป็นคนมีทศันะกวา้ง 
4. เนน้การปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพ ในสิทธิต่อกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรค ์และการ 
    ผนึกกาํลงัทาํความดี ร่วมกนัพฒันาชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่
 

คติพจน์ของโรงเรียน 
 ความวิริยะ อุตสาหะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT) 

 

คาํขวญัของโรงเรียน 
 ความรู้คู่คุณธรรมนาํชีวิต (Life is guided by knowledge and virtue.) 

 

 1.2.1.3 วสัิยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
 1.2.1.3.1 วสัิยทัศน์ (VISION) 
   โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดบัสากล พฒันาตนสู่คุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนกับุญมงฟอร์ต 
(The school provides education at the international standard and quality of life in accordance with Saint 
Montfort’s spirituality) 
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 1.2.1.3.2 พนัธกิจ (MISSIONS) 
1. จดักิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
3. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง  
    อยา่งต่อเน่ือง 
4. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ   
    แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 
5. พฒันาผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
6. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมี 
    เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
7. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียน “ยดึมัน่สจัธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะและรับผดิชอบต่อสงัคม” 
8. ส่งเสริมและพฒันาครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9. ส่งเสริมและพฒันาใหผู้บ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
10.ส่งเสริมและพฒันาใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 
     อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
11.ส่งเสริมและพฒันาใหส้ถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา 
     คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
12.ส่งเสริมและพฒันาใหส้ถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม การบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ 
     ศกัยภาพ มีจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มตามกฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต 
13.ส่งเสริมและพฒันาใหส้ถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดใน  
     กฎกระทรวงและดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
14.ส่งเสริมและพฒันาใหส้ถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง 
     การเรียนรู้  ผนึกพลงัเช่ือมโยง การดาํเนินงานและการพฒันาร่วมกบับุคคล องคก์รต่างๆตลอดจน  
     ใหก้ารสนบัสนุนต่อบรรดาผูท่ี้ดอ้ยโอกาสต่างๆ 
15.ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียน รักดี มีวินยั ใส่ใจสงัคม มีวิริยะ อุตสาหะและยดึมัน่ในสจัธรรม 
16.ส่งเสริมและพฒันาการจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม 
     สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

 

 1.2.1.3.3 เป้าหมาย (GOALS)  
1.  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
3.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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4.  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 
5.  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 
6.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงานสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
7.  ผูเ้รียน “ยดึมัน่สจัธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะและรับผดิชอบต่อสงัคม” 
8.  ครู ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
10.คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง/ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล 
11.สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
12.สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม การบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ มีจดับรรยากาศ 
     และสภาพแวดลอ้มตามกฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต 
13.สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงและดาํเนินงาน 
     ตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
14.สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  ผนึกพลงัเช่ือมโยงการ 
     ดาํเนินงานและการพฒันาร่วมกบับุคคล องคก์รต่างๆตลอดจน ใหก้ารสนบัสนุนต่อบรรดาผูท่ี้ดอ้ยโอกาสต่างๆ 
15.สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 
16.สถานศึกษามีนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา ใหย้กระดบั 
    คุณภาพสูงข้ึน 

  

1.2.1.4 กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนครบทุกมิติ (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา) เคารพกฎกติกาของ  สงัคม และ
ยดึมัน่ในสจัธรรมนาํชีวิต มีจิตสาธารณะ 
2. พฒันาการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ คงความเป็นเอกลกัษณ์ไทย มุ่งสู่มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
3. สร้างเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาใหโ้ดดเด่น 
5. พฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

 

1.3 แนวทางการจัดการศึกษา 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทปราการสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีแนวทางการจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร MLP (Modern language Program) รับนกัเรียนชายเขา้เรียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และรับนกัเรียนสหศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  หลกัสูตร EP 
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(English Program)  รับนกัเรียนสหศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และไดจ้ดัทาํหลกัสูตร
สถานศึกษาเขา้สู่โรงเรียนพร้อมใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงไดเ้ร่ิมใช้ใน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2552 ในการจดัทาํ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 มาเป็นกรอบและแนวทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและไดน้าํความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน   มาเพ่ิมเติม เพื่อให้เหมาะกบั
ผูเ้รียน ตลอดจนไดน้าํขอ้มูลวิจยัเชิงสํารวจ ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน คือ ผูป้กครอง ครู 
นักเรียน ชุมชน ปรัชญาการจดัการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2545  มาประกอบการจดัทาํ โดยหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชัญ
สมุทรปราการเป็นหลกัสูตรท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ    
มีสมรรถนะสําคญัอนัได้แก่ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทกัษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลในการพฒันานักเรียนให้เกิดคุณลกัษณ์อนัพึงประสงคอ์ยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข 

1.4 แนวโน้มการพฒันาท้องถิ่น 
 1.4.1 สภาพเศรษฐกิจของชุมชนและผู้ปกครอง 
         ผูป้กครองส่วนใหญ่ของโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพคา้ขายและธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 57.70 รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัและรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 29.90 และเป็น
พอ่บา้น/แม่บา้น ร้อยละ 10.32 โดยเฉล่ียร้อยละ 80 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีสูงกวา่ 300,000 บาท  
  

1.4.2 สภาพสังคม และวฒันธรรมของชุมชน 
        ชุมชนและผูป้กครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์และอิสลาม มีกิจกรรมทางศาสนา

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป เช่น วนั
มาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ ประเพณีและศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดั
สมุทรปราการท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ ประเพณีรับบวั และประเพณีสงกรานตพ์ระประแดง 
 
 1.4.3 สภาพทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 

       สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นหมู่บา้นจดัสรร โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรมและ
โรงพยาบาล มีประชากรประมาณ 150,000 คน  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแ้ก่   

- โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวลั  โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส  โรงเรียนอนุบาลเซนตแ์อนดจู์ด้ี โรงเรียนสิริวุฒิ
วิทยา  โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ  โรงเรียนอู่ทิพย ์ โรงเรียนอินทรัมพรรย ์
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- หมู่บา้นทิพวลั  หมู่บา้นธนาภิรมย  ์ หมู่บา้นชวนช่ืน หมู่บา้นทวีทอง หมู่บา้นเด่นชัย  หมู่บา้นไอริส 
หมู่บ้านบ้านสวนยั่งยืน เทศบาลตําบลบางเมืองโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2 โรงพยาบาลจุฬาเวช  สํานักงาน
ประกันสังคม บริษัทฮีโน่แห่งประเทศไทย บริษัทนิปปอน เดนโซ่ แห่งประเทศไทย เทศบาลสําโรงเหนือ        
บริษทัโตโยตา้ชวัร์  
  

1.4.4  จํานวนประชากรในเขตพืน้ท่ีให้บริการ 
        จาํนวนประชากรของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ีอาํเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ประกอบดว้ย 6 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ อาํเภอพระประแดง อาํเภอบางพลี อาํเภอ
พระสมุทรเจดีย ์อาํเภอบางบ่อ และอาํเภอบางเสาธง มีประชากรประมาณ 1,137,945 คน โดยมีประชากรท่ีเป็นชาย 
551,970 คน เป็นหญิง 585,975 คน (อา้งถึง www.samutprakan.co.th) 
 
 

    1.4.5  โอกาสของโรงเรียน 
1. ตั้งอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวตัถุ สถานท่ีท่องเท่ียว 
2. ตั้งอยูใ่นเมือง อยูใ่กลส้ถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอ่ืน ๆ 
3. ตั้งอยูใ่นเขตท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น/ใกลต้ลาด/แหล่งชุมชน/ใกลห้า้งสรรพสินคา้ 
4. ปลอดภยัจากยาเสพติด/แหล่งเริงรมย/์แหล่งการพนนั มอมเมาเยาวชน 
5. สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน ผูป้กครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7. ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียน/มีสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
8. มีวิทยากรในทอ้งถ่ิน/ผูน้าํในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ 
9. ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนดา้นสุขภาพ/กีฬา/สวสัดิภาพ 
10. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเดก็เป็นอยา่งดี 
11. ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรใหมี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสนบัสนุนดา้นการพฒันาบุคลากร 
12. ผูป้กครองมีศรัทธา/ทศันคติ/ความเช่ือมัน่ ท่ีดีต่อโรงเรียน 
13. สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูป้กครองเอาใจใส่ 
14. เนน้จุดเด่นดา้นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น 
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        1.5 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ / 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ / เครือข่ายผู้ปกครองฯ /คณะกรรมการนักเรียน 
 1.5.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
          1.5.1.1 จํานวนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
                                   โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการไดส้รรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยอาศยัอาํนาจ
ตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 โดยมี
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

1 ภราดาทกัษบุตร ไกรประสิทธ์ิ ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต/
ผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการ 

ประธานคณะกรรมการ 

2 ภราดา ดร.ศิริชยั  ฟอนซีกา ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
3 นายชลิต เพช็รรัตน์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
4 นายกณัฑพล  อนนัตล์กัษณ์การ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
5 นายสมชาย  ธนพลเกียรติ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
6 ดร.ณฐัพล บุญนาํ  ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
7 นางดวงดาว ทุมเมืองปัก ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 
8 นายกิตติ  ปิยจรรยา ผูแ้ทนผูป้กครอง กรรมการ 
9 นายทองบนั ทาํโยธา ผูแ้ทนครู กรรมการและเลขานุการ 

 

 
จํานวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
มีการประชุม 4 คร้ัง ต่อปีการศึกษา 

 
1) คร้ังท่ี 1 วนัท่ี  3  เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

3.1  รายงานผลการดาํเนินงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 
3.2  แนวทางการพฒันาโรงเรียนปีการศึกษา 2558 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 จาํนวนครู  นกัเรียน หอ้งเรียน ปีการศึกษา 2558 
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4.2 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 
4.3  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2555-2558 
4.4  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2558 
4.5  แผนงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 
4.6  เงินอุดหนุนรายหวั ปีการศึกษา  2558 
4.7 โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
4.8 โครงการนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

2) คร้ังท่ี 2 วนัท่ี  11  เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2558 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
   3.1  การขออนุญาตเปิดใชอ้าคารศกัดานุสรณ์ 
   3.2  การตรวจและติดตามการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ BSG 
   3.3  เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนภาคเรียนท่ี 2/2558 
   3.4  เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2558 
   3.5  การจดัสรรผลกาํไร ปีการศึกษา 2557 เขา้บญัชีกองทุนต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.1  เงินอุดหนุนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2556 
   4.2  ค่าธรรมเนียมการเรียนวา่ยนํ้าระดบัชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง อ่ืนๆ 

 

3) คร้ังท่ี 3 วนัท่ี  27  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2558 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Audit) 
   3.2 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 2559-2561 
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 จาํนวนครูและนกัเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุน ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 
4.2 จาํนวนนกัเรียน ครู หอ้งเรียน วฒิุการศึกษาครู ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 
4.3 สรุปผลค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียน เดือนพฤษภาคม-กนัยายน 2558 
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4.4 แผนการใชเ้งินค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2559 
4.5 บญัชีรายรับรายจ่ายของโรงเรียน เดือนพฤษภาคม-กนัยายน 2558 
4.6 จาํนวนนกัเรียนท่ีรับอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง อ่ืนๆ 
 

4) คร้ังท่ี 4 วนัท่ี  26  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2558 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

3.1 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2559 
   3.2 แผนปฏิบติัการประจาํปี ปีการศึกษา 2559  
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 จาํนวนครูและนกัเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุน ประมาณการ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 
4.2 จาํนวนนกัเรียน ครู หอ้งเรียนวฒิุการศึกษาครู ประมาณการ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 
4.3 จาํนวนนกัเรียนท่ีรับอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ประมาณการ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน2559   
4.4 ค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2559 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
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1.5.1.2 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
                         สมาคมผูป้กครองและครูฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุน ส่งเสริม การพฒันาโรงเรียนในกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา รายช่ือของคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู ปีการศึกษา 2558 มีดงัน้ี 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

1 ภราดาทกัษบุตร  ไกรประสิทธ์ิ อุปนายกคนท่ี 1 
2 นายกณัฑพล  อนนัตลกัษณ์การ อุปนายกคนท่ี 2 /เหรัญญิก 
3 นายสมชาย ขาํนอ้ย เลขาธิการ / นายทะเบียน 
4 มิสรัชดา พลบัแดง ผูช่้วยเลขาธิการ 
5 มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก ผูช่้วยเหรัญญิก 
6 มิสมทันา เกตุนอ้ย ผูช่้วยนายทะเบียน 
7 นายพสิษย ์หลิวกลุวฒันา ปฏิคม 
8 ม.ธรรมนูญ  รัตนพนัธ์ ผูช่้วยปฏิคม 
9 นางฉวีวรรณ สิทธิแกว้ หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
10 นายสมชาย  ธนพลเกียรติ ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม 
11 นายกิตติ  ปิยจรรยา ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม 
12 นางวนัเพญ็  สงขกลุ ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม 
13 ม.ภูมิชนะ  เกิดพงษ ์ ผูช่้วยฝ่ายกิจกรรม 
14 นางดวงสมร  สุขแสนไกรศร หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 
15 มิสรุ่งรัตน์  กมลศิริประเสริฐ ผูช่้วยฝ่ายวิชาการ 
16 ม.เอกสิทธ์ิ  ทิพยธ์ารา ผูช่้วยฝ่ายวิชาการ 
17 ม.นวพล  แกว้ภูมิแห่ ผูช่้วยฝ่ายวิชาการ 
18 นางณฐัวรรณ กิติเวช หวัหนา้ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
19 มิสจิราภรณ์ จิตธรรม ผูช่้วยฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
20 นายวรวฒิุ  นาถะภกัฏิ หวัหนา้ฝ่ายเครือข่ายผูป้กครอง 
21 นางสุภาพร ฮอเจริญชยั ผูช่้วยฝ่ายเครือข่ายผูป้กครอง 
22 ม.ปริวตัร โวหาร ผูช่้วยฝ่ายเครือข่ายผูป้กครอง 
23 นายสมศกัด์ิ  ชุติพนัธ์เจริญ หวัหนา้ฝ่ายสวสัดิการ-สุขอนามยั 
24 ม.ทองบนั ทาํโยธา ผูช่้วยฝ่ายสวสัดิการ-สุขอนามยั 

 

 



31 

 

 1.5.1.3 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
                         สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุน ส่งเสริม การพฒันาโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดปีการศึกษา รายช่ือของคณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าฯ ปีการศึกษา 2558 มีดงัน้ี 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

1 นายนิรัตต ์ เกลียวศิริกลุ นายกสมาคม 
2 นายพงศพ์นัธ์ุ  ชยักลุ อุปนายกคนท่ี 1 
3 นายอิทธิพล  ศมัภูพนัธ์ุ อุปนายกคนท่ี 2 
4 นายเอก วงศอ์นนัต ์ กรรมการ / เลขาธิการ 
5 นายอภินนัท ์ สินธุมงคล กรรมการ / เหรัญญิก 
6 นายชาญณรงค ์ หงษสุ์วรรณ กรรมการ / หวัหนา้ฝ่ายปฏิคม 
7 นางสาวชนนาถ กลุธราภานุพงศ ์ กรรมการ / หวัหนา้ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
8 นายเกียรติภูมิ  นนัทานุกลู กรรมการ / หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 
9 นายรววีชัร์  ตรีสินบุรพงศ ์ กรรมการ 
10 นายชยพงศ ์ สาํแดงป้ัน กรรมการ 
11 นายเสริมกิจ  ธรรมมาวงษ ์ กรรมการ 
12 นายนิธิกร  เกลด็สุวรรณ กรรมการ 
13 นายพชัร์พล  ทองเจริญชยักิจ กรรมการ 
14 นายยศธร  เสถียรพงษ ์ กรรมการ 
15 นายธีรวิชญ ์ เมฆสุนทร กรรมการ 

 

1.5.1.4 คณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  
           คณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผูป้กครองและครูฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุน ส่งเสริม การ

พฒันาโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา รายช่ือของคณะกรรมการเครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2558 มีดงัน้ี 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ัน 

1 นายสานนท ์ นุสไฟ ประถมศึกษาปีท่ี 1 
2 นายธีระพงษ ์ แสงสีดา ประถมศึกษาปีท่ี 2 
3 นายจิรายทุธ  เดชดาํรง ประถมศึกษาปีท่ี 3 
4 นายชินโชติ  ช่วยเน่ือง ประถมศึกษาปีท่ี 4 
5 นายสุปราณี  กิจเกษตรไพศาล ประถมศึกษาปีท่ี 5 
6 นายกิตติวฒัน์  ติยะวโรดม ประถมศึกษาปีท่ี 6 
7 นางสิตาพร  แซ่ตั้ง มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ัน 
8 นางนภาจิตต ์ องอาจสืบสกลุ มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
9 นางประไพพศิา  สิริวรวิทย ์ มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
10 น.สพ.จรินทร์  วงศเ์วชสวสัด์ิ มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
11 นางวราดี  ขมุทรัพย ์ มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
12 นางปาริชาติ  คูเมือง มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 
1.5.1.5 คณะกรรมการสภานักเรียน/ผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
            คณะกรรมการนักเรียนไดม้าจากการเลือกตั้ง โดยดาํเนินการจาํลองรูปแบบเหมือนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้งการใหน้กัเรียนไดศึ้กษาความเป็นประชาธิปไตย ในปีการศึกษา 
2558 มีนกัเรียนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนกัเรียน จาํนวน 69 คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
            
ลําดับ ช่ือ – สกุล ช้ัน เลขประจําตัว ตําแหน่ง 

1 นายวิศรุต  เจริญรมย ์ ม.6/1 13566 ประธานสภานกัเรียน 
2 นายศุภวิชญ ์ปัญคิวจณาณ์ ม.6/2 10015 หวัหนา้ฝ่ายบริการ 
3 นายจิรกิตต์ิ  ตั้งสาํเริงวงศ ์ ม.6/2 10020 กรรมการ 
4 นายฉตัรชยั  กลุอุดมวิวฒัน ์ ม.6/3 10031 หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 
5 นายณรงคว์ิทย ์ ทิพยจ์อ้ย ม.6/3 10149 หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 
6 นายธนาธิป  จารุพฒัน์ ม.6/5 9962 กรรมการ 
7 นายสิรวิชญ ์ เอ่ียมอศัวมงคล ม.6/5 10172 หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 
8 นายสุรดิษ  ลออสิทธิภิรมย ์ ม.6/5 11274 กรรมการ 
9 นางสาวปาริชาติ  เตชธนโสภณ ม.6/9 14794 กรรมการ 
10 นางสาวพิชชากร  เอ้ือพงศกิ์ติกลุ ม.6/9 15261 หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
11 นางสาวรัศรินทร์  วรโชติชยัทวีพร ม.5/1 15709 กรรมการ 
12 นายพงธวชั  ชาญชินนาํ ม.5/1 10618 รองประธาน MLP 
13 นายเชษฐพงษ ์โวหาร ม.5/3 10362 กรรมการ 
14 นางสาวนิชานนัท ์ เงินดี ม.5/5 16486 กรรมการ 
15 นายคณิน  ฉินเฉิดฉาย ม.5/5 10587 กรรมการ 
16 นายธนกร   นิติศกัด์ิ ม.5/5 10409 กรรมการ 
17 นายณฐันยั  จิรายวุฒันา ม.5/6 10351 กรรมการ 
18 นางสาวณิชาพชัร์  ตงศิริกลุ ม.5/8 14197 กรรมการ 
19 นายศรุต  บุญศศิวิมล ม.5/8 10627 รองประธาน EP 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช้ัน เลขประจําตัว ตําแหน่ง 
20 นายอินทรวจัน  ธารไพทูรย ์ ม.4/1 10943 กรรมการ 
21 นางสาวชาลิสา รุ่งเรือง ม.4/2 16370 กรรมการ 
22 นายปิยวฒัน์ หลิวกลุวฒันา ม.4/3 11108 กรรมการ 
23 นางสาวนนัทล์ภสั  วฒันะพงษวาณิช ม.4/3 16375 กรรมการ 
24 นายศรุต  ชวศุภกลุ ม.4/5 10873 กรรมการ 
25 นางสาวอรพรรณ  ผอ่งเมฆินทร์ ม.4/7 16414 กรรมการ 
26 นางสาววริศรา ป้ันวงศส์กลุ ม.4/8 12935 กรรมการ 
27 นางสาวชนิดาภา ศรีรัชกลุ ม.4/8 14170 กรรมการ 
28 เดก็ชายประสิทธ์ิ  พืชพนัธ์ไพศาล ม.3/1 11520 กรรมการ 
29 เดก็ชายวงศธร  จินดาดวง ม.3/1 11533 กรรมการ 
30 เดก็ชายณฐัภทัร ทวีคาํ ม.3/2 11364 กรรมการ 
31 เดก็ชายศรัณย ์ มกกงไผ ่ ม.3/2 11448 กรรมการ 
32 เดก็ชายกฤติน  วิจิตสุนทรกลุ ม.3/5 11325 กรรมการ 
33 เดก็ชายธนดนญ ์ เสรีพงษ ์ ม.3/5 11382 กรรมการ 
34 เดก็หญิงชนาธิป  ปีตวฒันกลุ ม.3/7 13458 กรรมการ 
35 เดก็หญิงชนกนภสัสร  ชาญสมร ม.3/7 13468 กรรมการ 
36 เดก็ชายสิริภพ  บุญกิจกลุธชั ม.2/2 11964 กรรมการ 
37 เดก็ชายพงศธร  กิตติภูมิวงศ ์ ม.2/4 11913 กรรมการ 
38 เดก็ชายธิติวฒิุ  อุ่นจิตร์ ม.2/4 12124 กรรมการ 
39 เดก็ชายสารัช  เอ่ียมวิรัชชยั ม.2/5 11883 กรรมการ 
40 เดก็ชายเดชาธร  หฤหรรษช์โนดม ม.2/6 11894 กรรมการ 
41 เดก็ชายธีธชั  จิริยะองัสนากลุ ม.2/6 12145 กรรมการ 
42 เดก็หญิงกชพร พลอยจิระชยั ม.2/7 13448 กรรมการ 
43 เดก็หญิงบุณยนุช  จงเจริญมัน่คง ม.2/8 13575 กรรมการ 
44 เดก็ชายวิชญ ์ วิชิตะกลุ ม.1/1 16465 กรรมการ 
45 เดก็ชายชนาธิป  ศรีนาค ม.1/2 12498 กรรมการ 
46 เดก็ชายศุภกฤต  เมฆินทด์นุฎูล ม.1/2 12525 กรรมการ 
47 เดก็ชายกรวกิ  ณรงคส์มุทร ม.1/3 12404 กรรมการ 
48 เดก็ชายฟ้าประทาน  ป่ินหกัสามภพ ม.1/6 12369 กรรมการ 
49 เดก็ชายเสนีย ์ เทียนสวา่งนภา ม.1/6 12528 กรรมการ 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช้ัน เลขประจําตัว ตําแหน่ง 
50 เดก็ชายวิชรวชิญ ์ ปรีชาอคัรพฒัน์ ม.1/8 12617 กรรมการ 
51 เดก็หญิงกนกเพชร  กรินทรงกลุ ม.1/8 14242 กรรมการ 
52 เดก็ชายพิชญุตม ์ ปีตวฒันกลุ ป.6/3 13082 กรรมการ 
53 เดก็ชายคณิน  เกียติขจรวิทย ์ ป.6/3 13026 กรรมการ 
54 เดก็หญิงญาณิศา  แสงเจริญสุขเลิศ ป.6/8 14777 กรรมการ 
55 เดก็ชายวพณ  ภทัรธิรนนัต ์ ป.5/3 13684 กรรมการ 
56 เดก็ชายบวรเทพ  ชยวฒัน์ธรากลุ ป.5/4 13776 กรรมการ 
57 เดก็ชายวีเจ  พงษธ์นานิกร ป.5/7 13887 กรรมการ 
58 เดก็ชายภทัรกร  หม่องพรม ป.4/2 14393 กรรมการ 
59 เดก็ชายกฤตภคั  จรัสวงษ ์ ป.4/6 14425 กรรมการ 
60 เดก็ชายอภิโชติ  เสนี ป.4/8 14513 กรรมการ 
61 เดก็ชายจกัรพงศ ์  เกษมพิริยะพง ป.3/1 15132 กรรมการ 
62 เดก็ชายสิรภพ  ติยะวงศ ์ ป.3/2 14823 กรรมการ 
63 เดก็ชายกญัจนรั์ชต ์ ปีตวฒันกลุ ป.3/8 15111 กรรมการ 
64 เดก็ชายธีร์  พจนากรณ์ ป.2/3 15541 กรรมการ 
65 เดก็ชายภูสิคุณ  รุจิดานนัท ์ ป.2/6 15414 กรรมการ 
66 เดก็หญิงชนารดี สุขเจริญธนานนท ์ ป.2/8 15571 กรรมการ 
67 เดก็ชายฉนัทพฒัน์  แซ่ซ้ิม ป.1/2 16107 กรรมการ 
68 เดก็ชายอคัรชยั  อรุณรุ่ง ป.1/6 16194 กรรมการ 
69 เดก็ชายพลพิพฒั  ชูเลขา ป.1/7 16267 กรรมการ 

 
 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 คณะกรรมการสภานกัเรียน ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม งาน และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนสมํ่าเสมอ     
มีการจดัประชุม เพื่อสรุปผลงานและนาํเสนอผลงานต่อโรงเรียน กิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการตลอดปีการศึกษา สรุปได้
ดงัน้ี  
ลําดับ รายการ 

1 SELF-SEARCHING  (คน้หาตนเองสู่มหาวิทยาลยั) 
2 ACSP PRODUCT  DESIGN  (กระเป๋าหนงัสมทบกองทุนครูเกษียณ ) 
3 ACSP LEAGUE 
4 ACSP WE CARE 
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ลําดับ รายการ 
5 ตอ้นรับ BRO.JOHN KALLARACKAL 
6 จดังานวนัครู 
7 ประกวดลอยกระทง 
8 งานวนัพอ่ 
9 งานเสกอาคารศกัดานุสรณ์ 
10 ACSP PRODUCT  DESIGN  (เส้ือกนัหนาวสมทบกองทุนครูเกษียณ ) 
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ส่วนที ่2 
สารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน 

 
 สารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนของโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ สามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ขอ้มูลพื้นฐานนกัเรียน 

2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
 2.3 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 2.4 สรุปผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 2.5 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 2.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ 
 2.7 ผลงานและการแสดงออกของผูเ้รียน 
 

2.1 ข้อมูลพืน้ฐานนักเรียน  
1) ขอ้มูล จาํแนกนกัเรียนโปรแกรม (MLP) ตามเพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557-2558 

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

หอ้งเรียน 
จาํนวนนกัเรียน 

หอ้งเรียน 
จาํนวนนกัเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ป.1 6 271 - 271 6 307 - 307 
ป.2 6 298 - 298 6 277 - 277 
ป.3 6 276 - 276 6 305 - 305 
ป.4 6 303 - 303 6 284 - 284 
ป.5 6 267 - 267 6 306 - 306 
ป.6 6 302 - 39 6 270 - 270 
ม.1 6 315 - 315 6 308 - 308 
ม.2 6 303 - 303 6 309 - 309 
ม.3 6 292 - 292 6 298 - 298 
ม.4 7 258 78 336 7 284 97 381 
ม.5 7 280 89 369 7 255 83 338 
ม.6 7 299 93 392 7 273 83 356 
รวม 75 3,462 260 3,724 75 3,476 263 3,739 

ค่าเฉล่ียระหว่าง ห้องเรียน :นักเรียน  1:52  ค่าเฉล่ียระหว่าง ห้องเรียน :นักเรียน  1:52 
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2) ขอ้มูล จาํแนกนกัเรียนโปรแกรม (EP) ตามเพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557-2558 

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

หอ้งเรียน 
จาํนวนนกัเรียน 

หอ้งเรียน 
จาํนวนนกัเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ป.1 2 38 22 60 2 37 23 60 
ป.2 2 37 22 59 2 39 19 58 
ป.3 2 35 25 60 2 40 20 60 
ป.4 2 36 23 59 2 33 25 58 
ป.5 2 36 24 60 2 36 24 60 
ป.6 2 39 19 58 2 36 24 60 
ม.1 2 33 21 54 2 35 23 58 
ม.2 2 30 30 60 2 33 20 53 
ม.3 2 33 27 60 2 30 30 60 
ม.4 2 33 16 49 2 31 25 56 

 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนักเรียน โปรแกรม MLP ปีการศึกษา 2557 และ 2558 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
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ชั้นเรียน 
หอ้งเรียน 

จาํนวนนกัเรียน 
หอ้งเรียน 

จาํนวนนกัเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.5 2 27 25 52 2 29 14 43 
ม.6 2 28 20 48 2 27 18 45 
รวม 24 395 274 669 24 406 265 671 

ค่าเฉล่ียระหว่าง ห้องเรียน :นักเรียน  1:28 ค่าเฉล่ียระหว่าง ห้องเรียน :นักเรียน  1:28 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนักเรียน โปรแกรม EP ปีการศึกษา 2557 และ 2558 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
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2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 1) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน ป.1-6 
                  (เฉล่ียตามรายวชิา) 

ลําดับ ระดับช้ัน จํานวนนักเรียนท้ังหมด ร้อยละนักเรียนท่ีได้ ระดับ 3 ขึน้ไป 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 367 93.14 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 338 92.65 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 365 81.93 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 343 85.89 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 364 81.56 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 330 81.34 
 เฉล่ียร้อยละ  86.09 

 
สรุปอภิปรายผล 
 งานวดัและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 86.09 

 
 
 

 

แผนภูมิ แสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันป.1-6 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
8 กลุ่มสารการเรียนรู้ ระดับ 3 ขึน้ไป
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2) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
                  (เฉล่ียตามรายวชิา) 

ลําดับ ระดับช้ัน 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละนักเรียนท่ีได้  
ระดับ 3 ขึน้ไป 

ร้อยละนักเรียนท่ีได้  
ระดับ 3 ขึน้ไป 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1. มธัยมศึกษาปีท่ี 1 368 75.09 75.21 
2. มธัยมศึกษาปีท่ี 2 362 68.60 70.33 
3. มธัยมศึกษาปีท่ี 3 352 78.56 78.16 
 เฉล่ียร้อยละ  74.08 74.57 

 

สรุปอภิปรายผล 
 งานวดัและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบั 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 74.08 ภาคเรียนท่ี 2  
คิดเป็นร้อยละ 74.57 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ แสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ัน ม.1-3 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
8 กลุ่มสารการเรียนรู้ ระดับ 3 ขึน้ไป
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3) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 
                  (เฉล่ียตามรายวชิา) 

ลําดบั ระดบัช้ัน 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละนักเรียนทีไ่ด้  
ระดบั 3 ขึน้ไป 

ร้อยละนักเรียนทีไ่ด้  
ระดบั 3 ขึน้ไป 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
1. มธัยมศึกษาปีท่ี 4 432 78.71 78.97 
2. มธัยมศึกษาปีท่ี 5 375 72.40 75.55 
3. มธัยมศึกษาปีท่ี 6 399 85.91 80.96 
 เฉล่ียร้อยละ  79.01 78.49 

 

สรุปอภิปรายผล 
 งานวดัและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6   
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบั 3 ข้ึนไป ภาคเรียนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 79.01 ภาคเรียนท่ี 2  
คิดเป็นร้อยละ 78.49 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ัน ม.4-6 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
8 กลุ่มสารการเรียนรู้ ระดับ 3 ขึน้ไป
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 4) จํานวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวลัเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2558 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน 
เกียรติบัตรเรียนดี 3 ปี ติดต่อกัน 

(Diploma) 
ร้อยละ 

เกียรติบัตรเรียนดี 
(Cer tificate) 

ร้อยละ 

ป.1 350 - - 146 41.71 
ป.2 375 - - 143 38.13 
ป.3 349 66 18.91 14 4.01 
ป.4 375 - - 99 26.40 
ป.5 354 - - 81 22.88 
ป.6 371 34 9.16 21 5.66 
ม.1 349 - - 82 23.50 
ม.2 366 - - 71 19.40 
ม.3 361 46 12.74 35 9.70 
ม.4 455 - - 56 12.31 
ม.5 433 - - 45 10.39 
ม.6 375 42 11.20 38 10.13 

สรุปรวม 4,513 188 4.17 831 18.41 
 
อภิปรายผล 
 งานวดัและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา  

- นกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรเรียนดี 3 ปีติดต่อกนั(Diploma) ค่าเฉล่ียร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บ
ทั้งหมดคือ 4.17  โดยช่วงชั้นท่ี1 (ระดบัชั้น ป.1-ป.3) มีค่าร้อยละมากท่ีสุด คือ 18.91 รองลงมาเป็นช่วง
ชั้นท่ี 3 (ม.1-ม.3) ร้อยละ 12.74 ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4-ม.6) ร้อยละ 11.20 และช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) ร้อยละ 
9.16 ตามลาํดบั 

- นกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรเรียนดี (Certificate) ค่าเฉล่ียร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บทั้งหมด คือ 
18.41 โดยระดบัชั้นท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าร้อยละ
41.71 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าร้อยละ 38.13 และระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าร้อยละ 
26.40 ตามลาํดบั 
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2.3 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน 
 เป็นการประเมินพฒันาการดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน วิธีการประเมิน
จะพิจารณาตดัสินผลการประเมิน และรายงานผลเม่ือส้ินปีการศึกษา โดยมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตอ้งประเมิน
ดงัน้ี 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
     1.1 มีความรัก สามคัคี สมานฉนัท ์

    1.2 รู้และเขา้ใจหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ พร้อมนาํหลกัธรรมท่ีตนนบัถือมาประยกุตใ์ชใ้น 
          ชีวิตประจาํวนั 
    1.3 เคารพรัก ศรัทธา ในสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 

 2. มีระเบียบวนิยั 
                2.1 มาเรียนและเขา้แถวทนัเวลา 
                  2.2 ทาํความเคารพไดเ้หมาะสมตามกาลเทศะ 
     2.3  แต่งกายสะอาด ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
     2.4  ปฏิบติัตามกฏระเบียบของโรงเรียนและสงัคม (ไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติดและอบายมุข) 
 

 3. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
     3.1 ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอกการบา้น 
     3.2 ไม่ลกัขโมย 

แผนภูมิ แสดงจํานวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวลัเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2558 
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     3.3 ไม่พดูโกหก 
     3.4 ยอมรับความผดิท่ีตนกระทาํ 
 

 4. มีความรับผดิชอบ ขยนั อดทน และพากเพียร 
    4.1 มาโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอและตั้งใจเรียน 
    4.2 ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จ ถูกตอ้ง เรียบร้อย มีคุณภาพ และส่งงานตามเวลาท่ีกาํหนด 
    4.3  มีทกัษะในการทาํงานและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
    4.4  กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
    4.5  รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 

 5. มีวิถีชีวิตอยา่งพอเพียง 
     5.1  ใชท้รัพยสิ์นและสาธารณูปโภค อยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
     5.2  นาํวิถีชีวิตอยา่งพอเพยีง มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
 

 6.  มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผูน้าํกลา้แสดงออก 
      6.1 ใหเ้กียรติและเคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
      6.2  รู้รักสามคัคีและทาํงานเป็นทีม 
      6.3  เป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
      6.4  วางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ (PDCA) 
 

 7.  มีจิตสาํนึกความเป็นไทย และกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ 
      7.1 แสดงความเคารพต่อบุคคลและสถานท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามประเพณีและวฒันธรรมไทย 
      7.2 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมไทยและทอ้งถ่ินของตน 
 

 8. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
     8.1 เขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
     8.2 มีส่วนร่วมในการดูแลหรือรักษาสาธารณูปโภค (นํ้า ไฟ กระดาษ...) และสาธารณสมบติัของ 
                        ส่วนรวม 
     8.3 มีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ในการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ต่ละขอ้ใหพ้จิารณาดงัน้ี 
 

ลําดับ รายการ ระดับคุณภาพ 
1. ปฏิบติัได ้3 ขอ้ 3 
2. ปฏิบติัได ้2 ขอ้ 2 
3. ปฏิบติัได ้1 ขอ้ 1 
4. ไม่สามารถปฏิบติัได ้ 0 
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ในการสรุปการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน (ปพ.4) กาํหนดเกณฑ ์การตดัสิน 4 ระดบั ดงัน้ี 
 

ลําดบั คะแนนเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน 
1. 2.50 – 3.00 3 ดีเยีย่ม 
2. 2.00 – 2.49 2 ดี 
3. 1.50 – 1.99 1 ผา่น 
4. 0.00 – 1.49 0 ไม่ผา่น 

  
ในกรณี ท่ีผู ้เ รียนได้ผลการเ รียน  “ไม่ผ่าน”  การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แ ต่ละด้าน                     

ให้คณะกรรมการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์จดักิจกรรมเขา้อบรมหรือให้นักเรียนทาํความดี
ชดเชยจนครบถว้นตามแนวทางท่ีกาํหนด จึงรายงานผลการพฒันาผูเ้รียนให ้“ผา่น” 
 

1) แสดงผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ของนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 
 

ลําดบั ระดบัช้ัน 

ผลการประเมนิ 
นักเรียนทีม่ีผล
การประเมนิ 

นักเรียนที่
ไม่ได้รับการ
ประเมนิ 

รวมทั้งหมด 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

(0) ดเียีย่ม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผ่าน 
(1) 

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 322 45 0 0 367 0 367 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 333 1 1 0 336 0 336 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 351 14 0 0 365 0 365 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 341 1 1 0 343 0 343 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 348 16 2 0 368 0 368 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 283 47 0 0 330 0 330 
7. มธัยมศึกษาปีท่ี 1 332 36 0 0 368 0 368 
8. มธัยมศึกษาปีท่ี 2 363 0 0 0 363 0 363 
9. มธัยมศึกษาปีท่ี 3 288 64 3 0 358 0 358 
10. มธัยมศึกษาปีท่ี 4 390 35 6 0 437 0 437 
11. มธัยมศึกษาปีท่ี 5 351 24 0 0 375 0 375 
12. มธัยมศึกษาปีท่ี 6 344 54 0 0 398 0 398 

 รวม 4,046 337 13 0 4,408 0 4,408 
 ร้อยละ 92.16 7.68 0.29 0.00    
 รวม 99.84      
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สรุปอภิปรายผล 
 งานทะเบียนวดัผล พบว่า ตลอดปีการศึกษา นักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6    
ผา่นการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ในระดบัดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 99.84 และสามารถจาํแนก ระดบัผลการ
ประเมิน ระดบัดีเยีย่ม (3) คิดเป็นร้อยละ 92.16 ระดบัดี (2) คิดเป็นร้อยละ 7.68  และ ระดบัผา่นเกณฑ ์(1) คิดเป็น
ร้อยละ 0.29  และระดบัไม่ผา่นการประเมิน (0) คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
 
 

 
 
2.4 สรุปผลการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 
 เกณฑก์ารประเมินทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถ่ายทอดความคิดดว้ยทกัษะการเขียนส่ือความใน
การสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินเป็น 4 ระดบั คือ 
 1. ระดบั     0     คือ    “ไม่ผา่น” 
 2. ระดบั     1     คือ    “ผา่น” 
 3. ระดบั     2     คือ    “ดี” 
 4. ระดบั     3     คือ    “ดีเยีย่ม” 
 
 ในกรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “ไม่ผา่น” คณะกรรมการตอ้งจดัซ่อมเสริม ใหผู้เ้รียนสามารถ อ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน แลว้จึงเปล่ียนแปลงผลการเรียน จาก “ไม่ผา่น” เป็น “ผา่น” 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ระดับดีขึน้ไปของนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 
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 1) ผลการประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน ของนักเรียน ระดับช้ัน ป.1-ม.6 
 

ลําดบั ระดบัช้ัน จํานวน 

ผลการประเมนิ 
การอ่าน 

ผลการประเมนิ 
การคดิวเิคราะห์ 

ผลการประเมนิ 
การเขียน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 
(0) 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 
(0) 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 
(0) 

ดเียีย่ม 
(3) 

ด ี
(2)

ผ่าน 
(1) 

ดเียีย่ม 
(3)

ด ี
(2)

ผ่าน 
(1)

ดเียีย่ม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผ่าน 
(1)

1. ประถมศึกษาปีท่ี 1 363 359 4 0 0 340 23 0 0 352 11 0 0 
2. ประถมศึกษาปีท่ี 2 335 315 8 2 0 291 42 2 0 320 13 2 0 
3. ประถมศึกษาปีท่ี 3 365 339 26 0 0 321 41 3 0 315 46 4 0 
4. ประถมศึกษาปีท่ี 4 343 336 7 0 0 291 52 0 0 338 5 0 0 
5. ประถมศึกษาปีท่ี 5 366 356 8 2 0 346 18 2 0 349 15 2 0 
6. ประถมศึกษาปีท่ี 6 330 323 7 0 0 271 59 0 0 257 73 0 0 
7. มธัยมศึกษาปีท่ี 1 366 331 35 0 0 301 65 0 0 336 30 0 0 
8. มธัยมศึกษาปีท่ี 2 363 362 0 1 0 324 38 1 0 360 2 1 0 
9. มธัยมศึกษาปีท่ี 3 357 309 43 5 0 291 61 5 0 289 63 5 0 

10. มธัยมศึกษาปีท่ี 4 432 416 8 8 0 360 64 8 0 411 13 8 0 
11. มธัยมศึกษาปีท่ี 5 372 334 38 0 0 286 84 2 0 312 59 1 0 
12. มธัยมศึกษาปีท่ี 6 398 378 20 0 0 331 67 0 0 393 5 0 0 

รวม 4,390 4,158 214 18 0 3,753 614 23 0 4,032 335 23 0 
ร้อยละ 94.72 4.87 0.41 0.00 85.49 13.99 0.52 0.00 91.85 7.63 0.52 0.00 

ร้อยละ 99.59  99.48  99.48  
เฉล่ียรวมร้อยละ 99.51 

  

สรุปอภิปรายผล 

งานทะเบียนวดัผล ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1- ระดบัมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 6 มีผลการประเมินการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียน ผา่นในระดบัดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 99.51 และสามารถ
จาํแนกเป็นการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 99.59 การคิดวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 99.48 และการเขียน  
คิดเป็นร้อยละ 99.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์และเขียน ระดับดีขึน้ไป ของนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินการอ่าน ของนักเรียนระดบัช้ัน ป.1-ม.6 
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แผนภูมิ แสดงผลการประเมินการคดิวเิคราะห์ ของนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินการเขียน ของนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 
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2.5 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 1) การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน-ชุมนุม (ร้อยละ) 

ระดับช้ัน จํานวน นักเรียน 
ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 367 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 335 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 365 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 342 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 366 100.00 0.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 330 100.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 366 100.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 362 100.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 358 100.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 437 100.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 381 100.00 0.00 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 401 100.00 0.00 

รวม/เฉล่ียร้อยละ 4,410 100.00 0.00 
สรุปอภิปรายผล 
 งานหลกัสูตร ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน – ชุมนุม  
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ของนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 
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2.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
 
 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 สรุปผลได้ดังนี ้
 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

วชิา จํานวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉล่ียในโรงเรียน คะแนนเฉล่ียในประเทศ ร้อยละ 
ภาษาไทย  330 55.86 49.33 93.94 
คณิตศาสตร์  330 62.88 43.47 97.27 
วิทยาศาสตร์  330 52.16 13.18 95.76 
สงัคมศึกษาฯ  330 57.96 49.18 92.42 
ภาษาองักฤษ  330 77.02 40.31 99.39 
 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วชิา จํานวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉล่ียในโรงเรียน คะแนนเฉล่ียในประเทศ ร้อยละ 
ภาษาไทย  351 49.89 42.64 95.44 
คณิตศาสตร์ 351 50.87 32.40 97.44 
วิทยาศาสตร์  351 51.55 37.63 95.73 
สงัคมศึกษาฯ  351 57.96 46.24 96.58 
ภาษาองักฤษ  351 56.72 30.62 99.15 
 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

วชิา จํานวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉล่ียในโรงเรียน คะแนนเฉล่ียในประเทศ ร้อยละ 
ภาษาไทย  393 59.45 49.36 92.88 
คณิตศาสตร์  395 37.09 26.59 96.20 
วิทยาศาสตร์  394 37.69 33.40 92.13 
สงัคมศึกษาฯ 396 42.18 39.70 91.41 
ภาษาองักฤษ 395 44.24 24.98 99.24 
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2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 
เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2558  

วชิา 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

เพิม่/ลด 
ค่าร้อยละ ค่าร้อยละ 

ภาษาไทย 93.30 93.40  0.10 
คณิตศาสตร์ 94.96 97.27  2.31 
วิทยาศาสตร์  96.09 95.76 - 0.33 
สงัคมศึกษาฯ  92.44 92.42 - 0.02 
ภาษาองักฤษ  99.72 99.39 - 0.33 
 
สรุปอภิปรายผล 
 งานทะเบียนวดัผล ฝ่ายวิชาการ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติของนักเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉล่ียร้อยละเพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษา 2557 คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ภาษาไทย ส่วนรายวิชาท่ีมีค่าเฉล่ียร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา 2557 คือ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชา
ภาษาองักฤษ 

 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ัน ป.6      
ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2558
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3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 
เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2558  

วชิา 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

เพิม่/ลด 
ค่าร้อยละ ค่าร้อยละ 

ภาษาไทย 93.29 95.44 2.15 
คณิตศาสตร์ 94.75 97.44 2.69 
วิทยาศาสตร์  93.86 95.73 1.87 
สงัคมศึกษาฯ  91.52 96.58 5.06 
ภาษาองักฤษ  97.67 99.15 1.48 

 
สรุปอภิปรายผล 
 งานทะเบียนวดัผล ฝ่ายวิชาการ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึนกวา่ปีการศึกษา 2557 ในทุกรายวิชา 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ัน ม.3      
ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2558
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4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 
เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2558  

วชิา 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

เพิม่/ลด 
ค่าร้อยละ ค่าร้อยละ 

ภาษาไทย 78.15 92.88 14.73 
คณิตศาสตร์ 82.70 96.20 13.50 
วิทยาศาสตร์  78.91 92.13 13.22 
สงัคมศึกษาฯ  79.62 91.41 11.79 
ภาษาองักฤษ  83.33 99.24 15.91 
 
สรุปอภิปรายผล 
 งานทะเบียนวดัผล ฝ่ายวิชาการ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึนกวา่ปีการศึกษา 2557 ในทุกรายวิชา 

 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ช้ัน ม.6      
ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2558
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5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติทุกระดับ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 
     และ ปีการศึกษา 2558  
 

วชิา ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 
ป.6 ม.3 ม.6 เฉล่ีย ป.6 ม.3 ม.6 เฉล่ีย 

จน.
ผู้สอบ 

ร้อย
ละ 

จน.
ผู้สอบ 

ร้อย
ละ 

จน.
ผู้สอบ 

ร้อย
ละ 

จน.
ผู้สอบ 

ร้อย
ละ 

จน.
ผู้สอบ 

ร้อย
ละ 

จน.
ผู้สอบ 

ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 358 93.30 343 93.29 421 78.15 88.25 330 93.40 351 95.44 393 92.88 94.09 
คณิตศาสตร์ 357 94.96 343 94.75 422 82.70 90.80 330 97.27 351 97.44 395 96.20 96.97 
วทิยาศาสตร์ 358 96.09 342 93.86 422 78.91 89.62 330 95.76 351 95.73 394 92.13 94.54 
สังคมศึกษาฯ 357 92.44 342 91.52 422 79.62 87.86 330 92.42 351 96.58 396 91.41 93.47 
ภาษาองักฤษ 358 99.72 343 97.67 420 83.33 93.57 330 99.39 351 99.15 395 99.24 99.26 

ค่าเฉล่ีย 90.02 ค่าเฉล่ีย 95.67 
 

สรุปอภิปรายผล 
 งานทะเบียนวดัผล ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ  
(O-NET) ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉล่ีย 95.67  และปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉล่ีย 90.02  ซ่ึงปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉล่ีย
เพิ่มข้ึนกวา่ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 5.65 และในปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนในทุกรายวิชา 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ค่าเฉล่ียทุกระดับ        
ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2558
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          2.7 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน 
 โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ ไดส่้งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายนอก สามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี 
 
 2.7.1 ผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน  
 1) ผลการแข่งขนัของนกัเรียนภายนอกโรงเรียน ระดบันานาชาติ อนัดบัท่ี 1-3 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขัน 

1 
ด.ช.นภนต ์
ทนงจิตร ป.4/3 

การงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ
(Soccer Mission) รายการ International 
Youth Robot Compettition  2016 
ณ ประเทศจีน 

2 ด.ช.คามิน 
โกวิทวณิช ป.4/7 การงานพื้นฐานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ 
(Soccer Mission) รายการ International 
Youth Robot Compettition  2016 
ณ ประเทศจีน 

3 ด.ช.ชวิศ 
ลิมป์ศุภวาณิช ป.5/3 การงานพื้นฐานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ 
(Soccer Mission) รายการ International 
Youth Robot Compettition  2016 
ณ ประเทศจีน 

4 นายทศัพงศ ์
แสงอุทยั ม.4/9 สุขศึกษาและพลศึกษา

รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัเจต็สกี 
รุ่น Novice Ski Limited รายการ World Final 
ณ Lake Havasu city Arisona 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5 ด.ช.ณธญั 
วิทยะสิรินนัท ์

ป.5/2 ศิลปะ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 
การแข่งขนัเปียโนระดบันานาชาติ 
รายการ "The 16th Osaka International Music 
Competition" ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

6 ด.ช.ศุภกิต 
กิจเกษตรไพศาล ป.5/5 การงานพื้นฐานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

รางวลัชมเชยการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ 
(Creative Design) รายการ International 
Youth Robot Compettition  2016 
ณ ประเทศจีน 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขัน 

7 ด.ช.สิรธีร์  เกตุรัตน์ ป.4/1 การงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

รางวลัชมเชยการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ 
(Soccer Mission) รายการ International 
Youth Robot Compettition  2016 
ณ ประเทศจีน 

8 ด.ช.พสิษฐ ์
ศกัด์ิฤทธิชยั ป.4/5 การงานพื้นฐานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

รางวลัชมเชยการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ 
(Soccer Mission) รายการ International 
Youth Robot Compettition 2016 
ณ ประเทศจีน 

9 ด.ช.คณิศศรณ์ 
เขียวทอง 

ป.4/6 การงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

รางวลัชมเชยการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ 
(Volleyball Mission) รายการ International 
Youth Robot Compettition 2016 
ณ ประเทศจีน 

10 ด.ช.กฤตภคั 
จรัสวงษ ์ ป.4/6 การงานพื้นฐานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

รางวลัชมเชยการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ 
(Volleyball Mission) รายการ International 
Youth Robot Compettition 2016 
ณ ประเทศจีน 

11 ด.ช.สุทศัน์ บุญรอด ป.4/1 การงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

รางวลัชมเชยการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ 
(Volleyball Mission) รายการ International 
Youth Robot Compettition 2016 
ณ ประเทศจีน 

12 ด.ช.พงศพ์ิสุทธ์ิ 
สาํเนาพนัธ์ ป.4/1 การงานพื้นฐานอาชีพ

และเทคโนโลย ี

รางวลัชมเชยการแข่งขนัหุ่นยนตน์านาชาติ 
(Volleyball Mission)  รายการ International 
Youth Robot Compettition 2016 
ณ ประเทศจีน 

13 ด.ช.จิรวฒัน ์
นิธิสนัถวะคุปต ์ ม.3/6 งานลูกเสือ 

ตวัแทนนกัเรียนไทยชุมชุมลูกเสือนานาชาติ 
ณ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด ์
(7th International Finnjamboree 2016 Roihu 

14 ด.ช.ภูมิภทัร 
ตะติยะวงศสุ์นทร ม.3/5 งานลูกเสือ 

ตวัแทนนกัเรียนไทยชุมชุมลูกเสือนานาชาติ 
ณ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด ์
(7th International Finnjamboree 2016 Roihu 
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2) ผลการแข่งขันของนักเรียนภายนอกโรงเรียน ระดับประเทศ อันดับท่ี 1-3 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขัน 

1 ด.ญ.ชญานิษฐ ์
ปิยจรรยา ป.4/7 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองMath-Eng Contest  คร้ังท่ี 1/2558

2 ด.ช.ธีร์ธวชั 
วิรุฬหะรัตน ์ ป.5/1 คณิตศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทองMath-Eng Contest  คร้ังท่ี 1/2558 
การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและแกปั้ญหา
คณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

3 ด.ช.กฤตภาส 
เศรษฐโ์ชฎึก ป.2/6 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัชิงแชมป์การคิด 

และแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

4 ด.ช.ชยณฎัฒ ์
กมลเดชเดชา ม.2/1 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองการแข่งขนัชิงแชมป์การคิด 

และแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

5 ด.ช.ทยากร สุวานิช ป.3/2 คณิตศาสตร์ 
รางวลัเหรียญทองโครงการพฒันาอจัฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาํปี 2558 

6 ด.ช.ธนาสิริ 
แสงอุทยั ป.3/5 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองโครงการพฒันาอจัฉริยภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาํปี 2558 

7 ด.ช.ณฐัดนย ์
ตั้งสะสม ม.1/7 ภาษาต่างประเทศ รางวลัชนะเลิศ ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกม 

เยาวชนนานาชาติ คร้ังท่ี 27 ประจาํปี 2558 

8 ด.ช.สิริเดช 
เลาหเลิศเดชา ป.4/8 ภาษาต่างประเทศ รางวลัชนะเลิศ ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกม 

เยาวชนนานาชาติ คร้ังท่ี 27 ประจาํปี 2558 

9 ด.ช.ปภชั 
สมุทรพทุธา ป.5/8 ภาษาต่างประเทศ รางวลัชนะเลิศอีซีซี พชัเซิล ไทยแลนดโ์อเพน่ 

และคาํคม ชิงแชมป์ประเทศไทย 

10 ด.ช.พชัรวตัร 
เดชอศัวนง 

ป.5/7 ภาษาต่างประเทศ รางวลัชนะเลิศอีซีซี พชัเซิล ไทยแลนดโ์อเพน่ 
และคาํคม ชิงแชมป์ประเทศไทย 

11 ด.ช.ฉนัทวฒัน ์
เลิศม่ิงชยัมงคล ป.6/5 ภาษาไทย รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัคาํคม Maxploy 

Grandprix Thailand Championship 205 

12 ด.ช.วิศิษฏ์ิ 
รัตนโสภา ป.5/2 ภาษาไทย รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัคาํคม Maxploy 

Grandprix Thailand Championship 205 
13 ด.ช.กนัตพฒัน ์ 

กรวิชญสิ์ริชยั 
ป.5/1 ภาษาไทย รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัคาํคมงาน"อี ซี ซี พซัเซิล

ไทยแลนดโ์อเพน่ คร้ังท่ี 7 และคาํคมชิงแชมป์
ประเทศไทย คร้ังท่ี 9" 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขัน 

14 ด.ช.ขวญัชยั 
เกรียงวิทยากลุ ม.1/6 สุขศึกษาฯ รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัสปอร์ต สแตค็ 

รายการ Stack Fast ณ จงัหวดัสงขลา 

15 
ด.ช.โชติวฒัน ์
เวียงสมุทร์ ป.2/5 สุขศึกษาฯ 

รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัสปอร์ต สแตค็ 
รายการ Stack Fast ณ จงัหวดัสงขลา 

16 ด.ช.ภูมิเดช 
รัตนวิโรจนก์ลุ ป.4/2 สุขศึกษาฯ รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัสปอร์ต สแตค็ 

รายการ Stack Fast ณ จงัหวดัสงขลา 

17 นายสรกฤตย ์
ปุ้งโพธ์ิ ม.4/3 สุขศึกษาฯ รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัสปอร์ต สแตค็ 

รายการ Stack Fast ณ จงัหวดัสงขลา 

18 ด.ช.กวี  ณรงคส์มุทร ม.2/1 หน่วยงานสนบัสนุน
รางวลัชนะเลิศการประกวดสารคดีเชิงข่าว KWN 
2015 Kid Witness News สร้างสรรค ์ฉลาดคิด 
ผลิตข่าว กบั Panasonics 

19 ด.ช.จสัติน 
จิรารัตน์สกลุ ม.1/5 หน่วยงานสนบัสนุน

รางวลัชนะเลิศการประกวดสารคดีเชิงข่าว KWN 
2015 Kid Witness News สร้างสรรค ์ฉลาดคิด 
ผลิตข่าว กบั Panasonics 

20 ด.ช.เจตนนัท ์
หิรัญสุขสนัต ์ ม.3/2 หน่วยงานสนบัสนุน

รางวลัชนะเลิศการประกวดสารคดีเชิงข่าว KWN 
2015 Kid Witness News สร้างสรรค ์ฉลาดคิด 
ผลิตข่าว กบั Panasonics 

21 ด.ช.ศุภเดช 
เจริญงาม ม.1/5 หน่วยงานสนบัสนุน

รางวลัชนะเลิศการประกวดสารคดีเชิงข่าว KWN 
2015 Kid Witness News สร้างสรรค ์ฉลาดคิด 
ผลิตข่าว กบั Panasonics 

22 ด.ช.ธีรดนย ์ มีมานะ ป.5/6 ศิลปะ รางวลัดีเด่นการประกวดผลงานศิลปกรรม 
"นาํส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ" คร้ังท่ี 27 

23 ด.ช.วรินทร 
อรรฆยากร ป.3/4 ศิลปะ รางวลัดีเด่นการประกวดผลงานศิลปกรรม 

"นาํส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ" คร้ังท่ี 27 

24 นายพศัวีร์  มะลิแยม้ ม.6/1 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 11 

25 ด.ช.ภุชิสสะ 
ธนาธรรมนนัท ์ ป.4/3 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ

แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

26 ด.ช.อธิคม หลายสิน ป.2/2 คณิตศาสตร์ 
รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขัน 

27 ด.ช.ณฐัชนน 
ไชยพงศผ์าติ ม.3/3 ภาษาต่างประเทศ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1อีซีซี พชัเซิล ไทย

แลนดโ์อเพน่ และคาํคม ชิงแชมป์ประเทศไทย 

28 ด.ช.ธรรศ จินดา ป.4/2 ภาษาไทย 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1การแข่งขนัคาํคม 
Maxploy Grandprix Thailand Championship 205 

29 ด.ช.ภานุรุจ 
ยอดเยีย่มยทุธ์ ป.6/5 ภาษาไทย รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1การแข่งขนัคาํคม 

Maxploy Grandprix Thailand Championship 205 

30 ด.ช.ธนดล 
เอกลกัษณ์โสภณ ม.2/1 ภาษาไทย รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1การแข่งขนัคาํคม 

Maxploy Grandprix Thailand Championship 205 

31 ด.ช.วสวตัต์ิ 
นรนาถตระกลู ม.3/5 ภาษาไทย รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1การแข่งขนัคาํคม 

Maxploy Grandprix Thailand Championship 205 

32 ด.ช.นนฐกร 
ไกรรวีโรจ ป.4/8 ภาษาไทย รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกม 

เยาวชนนานาชาติ คร้ังท่ี 27 ประจาํปี 2558 

33 ด.ช.ธนะวตัต์ิ 
วรยศพนัธ์ภาณุ 

ป.5/4 วิทยาศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1โครงการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองดกัจบัยงุ 

34 ด.ช.ปริพฒัน ์
เป่ียมป่ิน ป.5/4 วิทยาศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1โครงการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองดกัจบัยงุ 

35 ด.ช.โยรภทัร์ 
วรรณะภูมิ ป.5/4 วิทยาศาสตร์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1โครงการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองดกัจบัยงุ 

36 ด.ญ.ชญานุศภฒัค ์
ชินนะเกิดโชค ป.5/7 สุขศึกษาฯ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 
รายการ GH Bank เทควนัโด ยวุชน 
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2558 

37 นายณฐัพงศ ์
เลรามญั ม.6/2 สุขศึกษาฯ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1การแข่งขนัเทเบิล
เทนนิส กีฬานกัเรียน นกัศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 37 
"นครศรีธรรมราชเกมส์" 

38 นายธนพล 
ปานะรัตน ์ ม.6/3 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
รางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนัคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระดบัชาติ คร้ังท่ี 11 

39 
ด.ช.สรชชั 
ภูมิดาธนาพร ป.3/5 คณิตศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทองแดงMath-Eng Contest 
คร้ังท่ี 1/2558 

40 ด.ช.กฤตย ์
วอ่งสมบูรณ์สิน 

ป.4/4 คณิตศาสตร์ 
รางวลัเหรียญทองแดงการแข่งขนัชิงแชมป์การคิด
และแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขัน 

41 ด.ช.จิตรภาณุ 
อรุโณทยั ป.5/3 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัชิงแชมป์การคิด

และแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

42 
ด.ช.ณฐัวรรธน์ 
แสงสิทธิชยั ป.3/8 คณิตศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัชิงแชมป์การคิด
และแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

43 ด.ช.ปัณณธร 
อุดมผล ป.2/6 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัชิงแชมป์การคิด

และแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

44 ด.ช.พชร 
เจียรกิตติมศกัด์ิ ป.2/1 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัชิงแชมป์การคิด

และแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

45 ด.ช.พีรวีร์ 
วานิชโชวกิ์จ ป.6/4 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัชิงแชมป์การคิด

และแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

46 ด.ช.วรากร 
เดชาวรานุภาพ ป.5/4 คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัชิงแชมป์การคิด

และแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

47 ด.ช.ศุภวิศว ์
ตั้งสะสม 

ม.4/8 ภาษาต่างประเทศ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 อีซีซี พชัเซิล ไทย
แลนดโ์อเพน่ และคาํคม ชิงแชมป์ประเทศไทย 

48 น.ส.ปิยมน 
นนทรักษช์ยัศร ม.4/9 ภาษาต่างประเทศ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 อีซีซี พชัเซิล ไทย

แลนดโ์อเพน่ และคาํคม ชิงแชมป์ประเทศไทย 

49 ด.ช.ภูมิธรรม 
โกมลวฒันชยั ป.4/2 ศิลปะ 

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 
วาดภาพหวัขอ้ Princess of Fisheries 
วนัประมงนอ้มเกลา้ คร้ังท่ี 27 

50 ด.ช.ชญานนท ์
กลุวิภชัวฒันา ป.5/5 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 
การแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ 
"Table Tennis Bangkok Classic 2015" 

51 ด.ช.ธนพล 
วงศสิ์ทธินนท ์ ป.4/1 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย Math-Eng Contest  คร้ังท่ี 1/2558 

52 ด.ช.กฤตภาส 
ไชยมนสั ป.4/1 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ

แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

53 
ด.ช.กษิดิศ 
ฉายาชวลิต ป.3/8 คณิตศาสตร์ 

รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

54 ด.ช.กนัตินนัท ์
พกุบุญมี 

ป.2/5 คณิตศาสตร์ 
รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขัน 

55 ด.ช.จิรพงศ ์
วิภาบุษบากร ป.6/3 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ

แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

56 
ด.ช.ณฤต 
อุชุปาละนนัท ์ ป.1/8 คณิตศาสตร์ 

รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

57 ด.ช.ณฐัฐาดล 
พงศเ์จริญตระกลู ป.4/3 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ

แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

58 ด.ช.ธนพล 
วงศสิ์ทธินนท ์ ป.4/1 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ

แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

59 ด.ช.เธียรวิชญ ์
สุขแสงจนัทร์ ป.5/1 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ

แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

60 ด.ช.พงศกร 
ล้ิมเจริญวาณิชย ์ ป.6/2 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ

แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

61 ด.ช.พชร  สุขศิริ ป.1/5 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย การแข่งขนัชิงแชมป์การคิดและ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 16/2558 

62 ด.ช.ชยณฎัฒ ์
กมลเดชเดชา ม.2/1 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย โครงการประเมินและพฒันาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

63 ด.ช.พิทวสั 
สมวนาพานิช ม.3/5 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย โครงการประเมินและพฒันาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

64 ด.ช.สรวิชญ ์  
คาํฝอย ม.1/5 คณิตศาสตร์ รางวลัชมเชย โครงการประเมินและพฒันาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

65 ด.ญ.ซ่ือถง  ลู ป.4/7 ภาษาต่างประเทศ 
รางวลัชมเชย การแข่งขนัภาษาจีนเพชรยอดมงกฎุ 
คร้ังท่ี 12 (นานาชาติ) 

66 ด.ช.ศรันยก์ร 
ธรารัตน์เสถียร ป.3/2 ภาษาต่างประเทศ รางวลัชมเชย การแข่งขนัภาษาจีนเพชรยอดมงกฎุ 

คร้ังท่ี 12 (นานาชาติ) 

67 ด.ญ.อภิธิญา 
หล่อธนกิจ ม.1/7 ภาษาต่างประเทศ รางวลัชมเชย ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกม เยาวชน

นานาชาติ คร้ังท่ี 27 ประจาํปี 2558 

68 ด.ช.พงษบุ์ริศร์ 
วอ่งไชยกลุ ป.5/5 วิทยาศาสตร์ 

รางวลัชมเชย การแข่งขนัความรู้ดา้นทกัษะการคิด
วิเคราะห์ การใชเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
ระดบัประถม 

69 ด.ช.อดิศร์  อุดล ป.4/8 วิทยาศาสตร์ รางวลัชมเชย โครงการประเมินและพฒันาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
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ท่ี ช่ือ-สกุล ระดับช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขัน 

70 นายรัฐธีร์ 
จารุศิลาวงศ ์ ม.4/1 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
ผา่นเขา้อบรมค่าย 2โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
(สอวน.) ประจาํปีการศึกษา 2558 (คอมพิวเตอร์) 

71 
ด.ช.สิรวิชญ ์
พงศน์คินทร์ ม.2/1 คณิตศาสตร์ 

ผา่นเขา้อบรมค่าย 2โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
(สอวน.) ประจาํปีการศึกษา 2558 

72 นายฐิติภทัร์ 
จงรุ่งเรือง ม.5/4 วิทยาศาสตร์ ผา่นเขา้อบรมค่าย 2โครงการโอลิมปิกวิชาการ 

(สอวน.) ประจาํปีการศึกษา 2558 

73 นายธนโชติ 
วิวฒันรัตนบุตร ม.5/3 วิทยาศาสตร์ ผา่นเขา้อบรมค่าย 2โครงการโอลิมปิกวิชาการ 

(สอวน.) ประจาํปีการศึกษา 2558 

74 นายสุชาครีย ์  ชิว ม.4/3 วิทยาศาสตร์ ผา่นเขา้อบรมค่าย 2โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
(สอวน.) ประจาํปีการศึกษา 2558 

75 นายสุรภพ  วีรวฒัน ์ ม.5/1 วิทยาศาสตร์ ผา่นเขา้อบรมค่าย 1โครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการ  สอวน. ประจาํปีการศึกษา 2558 

76 น.ส.ปิยะมินทร์ 
ศรีโชคดาํรง 

ม.4/7 ภาษาต่างประเทศ คะแนนผา่นเกณฑก์ารแข่งขนัภาษาจีน 
เพชรยอดมงกฎุ คร้ังท่ี 12 (นานาชาติ) 

77 นายอ้ีเฉิน  หลิว ม.5/7 ภาษาต่างประเทศ คะแนนผา่นเกณฑก์ารแข่งขนัภาษาจีน 
เพชรยอดมงกฎุ คร้ังท่ี 12 (นานาชาติ) 
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  3)  ผลการแข่งขันของนักเรียน ภายนอกโรงเรียน ท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ ทุกระดับ  
       จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ลําดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวนการแข่งขันท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ 
1 ภาษาไทย 5 
2 คณิตศาสตร์ 28 
3 วิทยาศาสตร์ 11 
4 สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 4 
5 ศิลปะ 11 
6 สุขศึกษาฯ 34 
7 การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย ี 16 
8 ภาษาต่างประเทศ 20 

 
สรุปอภิปรายผล 
 งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา ไดส่้งนกัเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ไปแข่งขนัดา้นวิชาการภายนอกโรงเรียน ผลการแข่งขนักลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศมากท่ีสุด คือ  
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 2)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และ 3)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 แผนภูมิ แสดงผลการแข่งขันของนักเรียน ท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศทุกระดับจําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ส่วนที ่3 
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

 
 สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 3.1 บุคลากรดา้นการเรียนการสอน 

3.2 หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 3.3 การวดัและประเมินผลการเรียน 
 3.4 รายงานผลสรุปการนิเทศ/ รูปแบบการนิเทศการสอน 
 3.5 ผลงานวิจยัในชั้นเรียน และงานวจิยัเพือ่พฒันางาน 
 
3.1  บุคลากรด้านการเรียนการสอน  

 

1) รายช่ือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และจํานวนบุคลากรในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวนบุคลากร 
ภาษาไทย มิสสายสมร เอ่ียมอ่องกิจ ม.กิตติพนัธ์ุ มิตรเจริญ 24 
คณิตศาสตร์ ม.ทองพนู  โพธิสาร ม.คงฤทธ์ิ ดิษฐเนตร 42 
วิทยาศาสตร์ มิสปาริชาต หลา้ศกัด์ิ มิสรัชนี บูรณสถิตนนท ์ 41 
สงัคมศึกษาฯ ม.จิตติพงษ ์ จนัทรไพจิตต ์ มิสวนัทนา พรชยัเทพินทร์ 29 
ศิลปะ ม.สุภชยั มะลิ ม.อดุลย ์ สงศรี 17 
สุขศึกษา ม.ภิรมย ์ เชิญขวญั มิสมาลี  อินทร์สง่า 22 
การงานพื้นฐานอาชีพฯ ม.คุม้พนัธ์ุ  จนัทวนั มิสสวนิต  กอแกว้ปฐมกลุ 24 

ภาษาต่างประเทศ มิสวิลดา ศรีทองกลุ มิสวนารัตน์ บวรโมทย ์
มิสสุวิมล  อิทธิกสุุมาลย ์

54 

แนะแนว มิสวิไลวรรณ วิทยาธรรมธชั  6 
รวม 259 

รวมครูเกษียณและครูชาวต่างประเทศ 
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3.2 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ เปิดทาํการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 
 3.2.1 หลักสูตร 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีแนวทางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร MLP (Modern Language Program) รับนกัเรียนชายเขา้
เรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และรับนักเรียนสหศึกษาในระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  
หลกัสูตร EP (English Program)  รับนกัเรียนสหศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และได้
จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเขา้สู่โรงเรียนพร้อมใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงได้
เร่ิมใชใ้นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2552 ในการ
จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการไดน้าํหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 มาเป็นกรอบและแนวทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาและไดน้าํความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล ความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน   มาเพ่ิมเติม เพื่อให้เหมาะกบั
ผูเ้รียน ตลอดจนไดน้าํขอ้มูลวิจยัเชิงสํารวจ ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน คือ ผูป้กครอง ครู 
นักเรียน ชุมชน ปรัชญาการจดัการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและพระราชบญัญติั

แผนภูมิ แสดงจํานวนครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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การศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2545 มาประกอบการจดัทาํ โดยหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชัญ
สมุทรปราการเป็นหลกัสูตรท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ    
มีสมรรถนะสําคญัอนัได้แก่ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้ทกัษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลในการพฒันานักเรียนให้เกิดคุณลกัษณ์อนัพึงประสงคอ์ยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข 

จํานวนรายวิชา ท่ี เ ปิดสอน  โรง เ รียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  เ ปิดสอนตามหลัก สูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย ี
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
                    หลกัสูตรโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ พุทธศกัราช 2558 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กาํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงัน้ี 

 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวชิา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

รายวิชาพื้นฐาน          
ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 120 120 
สงัคมศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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รายวชิา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
คอมพิวเตอร์ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพฯ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ภาษาองักฤษ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
รายวิชาเพ่ิมเติม          
ภาษาไทยเพิ่มเติม       40 40 40 
คณิตศาสตร์ MLP / SUP 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
วิทยาศาสตร์ MLP / SUP 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
สงัคมศึกษา MLP / SUP 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
หนา้ท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ภาษาองักฤษ MLP / SUP 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
รวมรายวิชา 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน          
แนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ลูกเสือ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

ชุมนุมวิชาการ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
พฒันาสงัคม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
รวมกิจกรรม 160 160 160 160 160 160 160 160 160 
รวมทั้งหมด 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 
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โครงสร้างหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รายวชิากิจกรรม 
เวลาเรียน 

วทิย์– คณติ คณติ – อังกฤษ อังกฤษ-จีน-คอม 
ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 

รายวิชาพื้นฐาน    
ภาษาไทย 80 80 80 120 120 80 120 120 80 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
สงัคมศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพละศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ/ดนตรี 40 40 40 80 80 40 80 80 40 
คอมพิวเตอร์ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
ภาษาองักฤษ 80 80 80 120 120 80 120 120 80 
ภาษาจีน    80 80 80 80 80 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม          
ภาษาไทยเพิ่มเติม    80 80 120 80 80 120 
คณิตศาสตร์เพิม่เติม 80 80 120 80 80 120    
คณิตศาสตร์ MLP 40 40  40 40  40 40  
ฟิสิกส์ 160 160 160       
เคมี 120 120 120       
ชีววิทยา 120 120 120       
วิทยาศาสตร์ MLP    40 40  40 40  
สงัคมเพิ่มเติม 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
หนา้ท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ/ดนตรีเพิ่มเติม    80 80 80 80 80 80 
ภาษาองักฤษเพิ่มเติม 80 80 80 80 80 80    
ภาษาองักฤษ MLP 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
คอมพิวเตอร์ ECC1       

80 80 80 
ภาษาองักฤษ ECC1       
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รายวชิากิจกรรม 
เวลาเรียน 

วทิย์– คณติ คณติ – อังกฤษ อังกฤษ-จีน-คอม 
ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาจีน ECC1          
คอมพิวเตอร์ ECC2       

80 80 80 ภาษาองักฤษ ECC2  
ภาษาจีน ECC2  
รวมรายวิชา 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,360 1,480 1,480 1,320
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    
แนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ลูกเสือ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุมวิชาการ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
พฒันาสงัคม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
รวมกิจกรรม 160 160 160 160 160 160 160 160 160 
รวมทั้งหมด 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,520 1,640 1,640 1,480

 
 3.2.3 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งให้ผูเ้รียนได้
พฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สงัคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพื่อ
สงัคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข พฒันาผูเ้รียนใหใ้ชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะและเจตคติ
จากการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรมเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะสําคญัอนัได้แก่ 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชีวิตและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีทกัษะการทาํงาน
และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงันั้นในการจดัทาํหลกัสูตร
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการจึงไดย้ึดหลกัการจดัทาํกิจกรรม ตามแนวการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2552 มาเป็นกรอบในการจดัทาํ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนได้นําองค์ความรู้ ทกัษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน         
มาปฏิบติักิจกรรมพฒันาตนเองเพื่อเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินยั และมีจิตสาํนึกท่ีดี เป็นบุคคลท่ีมีปัญญา      
ในการใชท้กัษะชีวิต การคิด การส่ือสาร การแกปั้ญหาและการใชเ้ทคโนโลยเีป็นคนท่ีมีความสุขในการดาํเนินชีวิต
อยา่งพอเพียงโดยอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 แบ่งเป็น3 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

1. กิจกรรมแนะแนว 
            เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกไ้ข
ปัญหา กาํหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงั
ช่วยใหค้รูจกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันา
ผูเ้รียน 

2. กิจกรรมนกัเรียน 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้าํผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทาํงานร่วมกนั 

การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั เอ้ืออาทร และสมานฉนัท ์โดย
จดัให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน 
ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนักเรียน 
ประกอบดว้ย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวิชาทหาร 
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
ทั้งน้ีนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้จะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในขอ้ท่ี 2.1 และ 2.2 

สาํหรับนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในขอ้ท่ี 2.1หรือ 
2.2 

3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบาํเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินตามความสนใจ

ในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น 
กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีหลกัการสาํคญั ดงัน้ี 
1. มีการกาํหนดเป้าหมายของการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 
2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งรอบดา้นเตม็ตามศกัยภาพตามความสนใจ ความถนดั ความตอ้งการ 

และเหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะ 
3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกในการบาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะต่าง ๆ          

ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
4. เป็นกิจกรรมท่ียึดหลกัการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูน้ําชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น 

องคก์ร และหน่วยงานอ่ืนมามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
 



72 

 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีเป้าหมาย เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิตและ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีทกัษะการทาํงานและอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม  
จดัใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
1. ใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ 
2. ให้ผูไ้ดป้ฏิบติักิจกรรมผา่นประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ฝึกการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงตลอดจนสะทอ้น

ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
3. จดักิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม และ

สาธารณะประโยชน์ มีความสมดุลในการจดักิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม จดักิจกรรมในและนอก
สถานศึกษา 

4. จดักิจกรรมโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูด้าํเนินการ โดยมีการสาํรวจและใชข้อ้มูลประกอบการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
เนน้การคิดวิเคราะห์และใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ในการดาํเนินกิจกรรม 

5. ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขนับนพื้นฐานการปฏิบติัตามวิถี
ประชาธิปไตย 

 

ขอบข่ายกิจกรรมพฒันาผู้เรียน มีดังนี ้
1. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กวา้งขวางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ในลกัษณะเป็นกระบวนการ

เชิงบูรณาการ โดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรม   แนะแนว กิจกรรม
นกัเรียน และกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 

2. เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการของผูเ้รียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เนน้การให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นคุณค่าของวิชาชีพ ความรู้ อาชีพ และการดาํเนินชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3. เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตสาํนึกการทาํประโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะต่าง ๆ สนับสนุนค่านิยมท่ีดี
งามและสร้างเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

4. เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการทาํงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้ งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม         
เพื่อเสริมสร้างความมีนํ้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอลต่อตนเอง ครอบครัว และ
สงัคม 

 
 



73 

 

โครงสร้างกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3  

กิจกรรมแนะแนว           

กิจกรรมนกัเรียน           

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณะประโยชน์ 

60 ชัว่โมง 45 ชัว่โมง 60 ชัว่โมง 

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 โรงเรียนไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผา่นเกณฑ ์ไวด้งัน้ี 
1. กาํหนดคุณภาพหรือเกณฑใ์นการประเมินตามหลกัสูตรสถานศึกษาไว ้2 ระดบั คือ ผา่นและไม่ผา่น 
2. กาํหนดประเดน็การประเมินโดยใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรมและกาํหนดเกณฑก์ารผา่นการ

ประเมิน ดงัน้ี 
2.1 เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

ผา่น หมายถึง   ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏิบติักิจกรรมและมีผลงาน/ช้ินงาน/ 
                             คุณลกัษณ์อนัพึงประสงคต์ามเกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด 
ไม่ผา่น หมายถึง   ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผา่นการปฏิบติั กิจกรรม หรือมี 
                             ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด 

2.2 เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปี/รายภาค 
ผา่น   หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผา่น” ในกิจกรรมสาํคญัทั้ง 3 กิจกรรม ไดแ้ก่  
                             กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพ่ือสงัคม และสาธารณประโยชน์ 
ไม่ผา่น   หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ไม่ผา่น” ในกิจกรรมสาํคญักิจกรรมใดกิจกรรม 
                             หน่ึงจาก 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพ่ือ 
                             สงัคม และสาธารณประโยชน์ 

2.3 เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อจบระดบัการศึกษา 
ผา่น   หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ผา่น” ทุกชั้นปีในระดบัการศึกษานั้น 
ไม่ผา่น   หมายถึง   ผูเ้รียนมีผลการประเมินระดบั “ไม่ผา่น” บางชั้นปีในระดบัการศึกษานั้น 

 

แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณท่ีีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 กรณีนกัเรียนท่ีไม่ผา่นกิจกรรม ครูหรือผูรั้บผดิชอบกิจกรรมนั้น ๆ ตอ้งดาํเนินการซ่อมเสริมโดยใหน้กัเรียน
ดําเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาท่ีขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้ น ๆ              
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แลว้จึงประเมินใหผ้า่นกิจกรรม เพื่อบนัทึกในระเบียบแสดงผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัใหร้ายงานผูอ้าํนวยการ
ทราบ เพื่อดาํเนินการช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้หมาะสมเป็นรายกรณี 
 

3.3 เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 
 3.3.1 หลักการการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
1. สถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วม 
2. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพฒันาผูเ้รียนและตดัสินผลการเรียน 
3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จะสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตลอดจนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งดาํเนินการดว้ยเทคนิค
วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลผู ้เรียนได้อย่างรอบด้าน ทั้ งด้านความรู้ ความคิด 
กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้ นของผูเ้รียน            
โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเท่ียงตรง ยติุธรรม และเช่ือถือได ้
5. การประเมินผูเ้รียน พิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วม
กิจกรรม การปฏิบติักิจกรรม ผลงานของผูเ้รียน การทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดบัและรูปแบบการจดัการศึกษา 
6. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
7. ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนระหวา่งสถานศึกษาและระหวา่งรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 
8. ใหส้ถานศึกษาจดัทาํและออกเอกสารหลกัฐานการศึกษา เพื่อเป็นหลกัฐานการประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผล
การเรียนรู้ แสดงวฒิุการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน 
 3.3.2 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สถานศึกษาดาํเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้        
8 กลุ่มสาระ การอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
2.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
เจตคติ ทกัษะการคิดท่ีกาํหนดอยู่ในตวัช้ีวดัในหลกัสูตร ซ่ึงจะนําไปสู่การสรุปผล การเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
 2.1 ครูผูส้อนแจง้ตวัช้ีวดั ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑก์ารผ่านตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้
และเกณฑข์ั้นตํ่าของการผา่นรายวิชาก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนในแต่ละวิชาไดรั้บทราบ 
 2.2. จดัให้มีการประเมินประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและความรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะ
เรียน 
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 2.3 จดัใหมี้การประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียน เพื่อจดัสอนซ่อมเสริม และ
นาํคะแนนจากการประเมินผล ไปรวมกบัการประเมินผลปลายภาคเรียน 
 2.4 จดัให้มีการประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อสรุปผลการเรียน โดยให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ ท่ีสาํคญัท่ีครูผูส้อนกาํหนดและเป็นไปตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.5 การตดัสินผลการเรียนให้นาํผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกบัผลการประมินปลายภาคเรียนตาม
สดัส่วนคะแนนท่ีโรงเรียนกาํหนด แลว้ใหร้ะดบัผลการเรียน 
3. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผูเ้รียน ให้ครูผูส้อนดาํเนินการวดัผลตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กาํหนด โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
 3.1 ครูผูส้อนแจง้ตวัช้ีวดั การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 3.2 ครูผูส้อนประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผูเ้รียนในความรับผิดชอบตาม
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีกาํหนด รวมสรุปผลการประเมินรายภาค รายงานให้คณะกรรมการ เม่ือส้ินภาคเรียน/ส้ินปี
การศึกษา ในกรณีท่ีไม่ผา่นใหแ้กไ้ข/ปรับปรุง 
 3.3 คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและใหร้ะดบัผลการประเมิน 
4. การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ให้ครูผูส้อนดาํเนินการวดัผลไปพร้อมกบัการประเมินผล
ระดบัชั้นเรียนตามเกณฑส์ถานศึกษากาํหนด โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
 4.1 ครูผูส้อนแจง้ตวัช้ีวดั และเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 4.2 ครูผูส้อนประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์ูเ้รียน ในความรับผิดชอบตามวิธีการ และเคร่ืองมือท่ี
กาํหนด รวบรวม และสรุปผลการประเมินรายภาค/รายปี รายงานใหค้ณะกรรมการเม่ือส้ินภาค/ปีการศึกษา ในกรณี
ท่ีไม่ผา่นใหแ้กไ้ข/ปรับปรุง 
 4.3 คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและใหร้ะดบัผลการประเมิน 
5. การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหป้ระเมินเป็นรายกิจกรรม โดยสถานศึกษาเป็นผูก้าํหนดแนวทางการประเมิน 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมดาํเนินการประเมินตามตวัช้ีวดั 
 5.1 ครูผูส้อนแจง้วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ    
ความถนดั ความสนใจ วฒิุภาวะของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกิจกรรมนั้น ๆ  
 5.2 ครูผูส้อนประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามวิธีการและเคร่ืองมือท่ีกาํหนด รวบรวมและสรุปผลการ
ประเมินรายภาค/ปี และรายงานใหผู้รั้บผดิชอบ เม่ือส้ินภาคเรียน/ปีการศึกษา ในกรณีท่ีไม่ผา่นใหแ้กไ้ขปรับปรุง 
 5.3 คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษาดาํเนินการสรุปและใหผ้ลการประเมิน  
 3.3.3 การตัดสินผลการเรียน 
1.  ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดปี/ภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในแต่ละรายวิชา 
2.  ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ และผา่นทุกตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้โดยผา่นแต่ละตวัช้ีวดั/
ผลการเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 หรือมีระดบัคุณภาพผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 
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3. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4. ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีผลการประเมินระดบัผา่นข้ึนไป 
5. ผูเ้รียนไดรั้บผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีผลการประเมินระดบัผา่นข้ึนไป 
6. ผูเ้รียนไดรั้บการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีผลการประเมินระดบัผา่น 
 3.3.4 การให้ระดับผลการเรียน 
1.  การตดัสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใหใ้ชร้ะบบตวัเลขแสดงระดบัผลการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 8 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเยีย่ม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 

2.5 ค่อนขา้งดี 65-69 
2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช ้ 55-59 
1 ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 50-54 
0 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 0-49 

 

ในกรณีท่ีไม่สามารถใหร้ะดบัผลการเรียนเป็น 8 ระดบัได ้ใหใ้ชต้วัอกัษรระบุเง่ือนไขของผลการเรียน ดงัน้ี 
 “มส”  หมายถึง ผูเ้รียนไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการวดัผลปลายภาคเรียนเน่ืองจากผูเ้รียนมีเวลาเรียนไม่ถึง         
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ไดรั้บการผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการวดัผลปลายภาคเรียน 
 “ร”  หมายถึง รอผลการตดัสินและยงัตดัสินผลการเรียนไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้รียนไม่มีขอ้มูล ผลการเรียน
รายวิชานั้นครบถว้น ไดแ้ก่ ไม่ไดว้ดัผลปลายภาคเรียน ไม่ไดส่้งงานท่ีมอบหมายใหท้าํ ซ่ึงงานนั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
การตดัสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสยัท่ีทาํใหป้ระเมินผลการเรียนไม่ได ้
2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กําหนดเกณฑ์การตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของ             
แต่ละระดบั ดงัน้ี 

ดีเยีย่ม  หมายถึง   มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ท่ีมีคุณภาพ       
     ดีเสิศอยูเ่สมอ 
 ดี          หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ท่ีมีคุณภาพ 
     เป็นท่ียอมรับ 

ผา่น    หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน     
      ท่ีมีขอ้บกพร่องบางประการ คุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

ไม่ผา่น  หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หรือถา้มี 
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                  ผลงาน ผลงานนั้นยงัมีขอ้บกพร่องท่ีตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขหลายประการ 
3. การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์รวมทุกคุณลกัษณะเพื่อการเล่ือนชั้น และจบการศึกษา กาํหนดเกณฑก์าร

ตดัสินเป็น 4 ระดบั และความหมายของแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 ดีเยีย่ม  หมายถึง   ผูเ้รียนปฏิบติัตนตามคุณลกัษณะจนเป็นนิสยั และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัเพื่อ 
     ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัดีเยีย่ม 
     จาํนวน 5-8 คุณลกัษณะ และไม่มีคุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตํ่ากวา่ระดบัดี 

ดี         หมายถึง   ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์เพื่อใหเ้ป็นการยอมรับของ 
     สงัคมโดยพิจารณาจาก 
      1) ไดผ้ลการประเมินระดบัดีเยีย่ม จาํนวน 1-4 คุณลกัษณะและไม่มี 
             คุณลกัษณะใดไดผ้ลการประเมินตํ่ากวา่ระดบัดี หรือ 
      2) ไดผ้ลการประเมินระดบัดีทั้ง 8 คุณลกัษณะ หรือ 
      3) ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จาํนวน 5-7 ขอ้ คุณลกัษณะ    
             และมีบางคุณลกัษณะไดผ้ลการประเมินผลระดบัผา่น 
 ผา่น    หมายถึง ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากาํหนดโดย 
   พิจารณาจาก 
      1) ไดผ้ลการประเมินระดบัผา่นทั้ง 8 หรือ 
      2) ไดผ้ลการประเมินตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป จาํนวน 1-4 คุณลกัษณะ และ 
            คุณลกัษณะท่ีเหลือไดผ้ลการประเมินระดบัผา่น 
 ไม่ผา่น  หมายถึง   ผูเ้รียนรับรู้และปฏิบติัไดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีสถานศึกษา 
                               กาํหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดบัไม่ผา่น ตั้งแต่ 1 คุณลกัษณะ 
4.  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะดาํเนินการพจิารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรมและ
ผลงานของผูเ้รียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด และใหผ้ลการประเมินเป็นผา่นและไม่ผา่น กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
มี 3 ลกัษณะ คือ 
  1) กิจกรรมแนะแนว 
  2) กิจกรรมนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 
   1) กิจกรรมลูกเสือ  รักษาดินแดน ผูเ้รียนเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   2) กิจกรรมชุมนุม 
  3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ ใหใ้ชต้วัอกัษรแสดงผลการประเมิน ดงัน้ี 
 “ผ”  หมายถึง   ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปฏิบติักิจกรรม และมีผลงานตาม 
                               เกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 
 “มผ”  หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปฏิบติักิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปไปตาม 
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                                           เกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 
 ในกรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ” สถานศึกษาจะดาํเนินการจดัซ่อมเสริมใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมในส่วนท่ี
ผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ไดท้าํจนครบถว้น แลว้จึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได ้ทั้งน้ีจะดาํเนินการ
ใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ยกเวน้มีเหตุสุดวิสยัใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 

3.3.5 การเปล่ียนผลการเรียน 
1.  การเปล่ียนผลการเรียน “0”  
     สถานศึกษาจะดาํเนินการจดัให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสอบ
ไม่ผ่านก่อน แลว้จึงสอบแกต้วัไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ถา้ผูเ้รียนไม่ดาํเนินการสอบแกต้วัตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษา
กาํหนด จะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียนสําหรับ   ภาคเรียนท่ี 2    
ตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น การสอบแกต้วั ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “1”  

 ถา้สอบแกต้วั 2 คร้ังแลว้ ยงัไดร้ะดบัผลการเรียน “0” อีก สถานศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนผลการเรียนของผูเ้รียน โดยปฏิบติัดงัน้ี 

    1)  ถา้เป็นรายวิชาพื้นฐาน ใหเ้รียนซํ้ารายวิชานั้น 
    2)  ถา้เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ใหเ้รียนซํ้าหรือเปล่ียนรายวชิาเรียนใหม่ ทั้งน้ีจะอยูใ่น                    

ดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ ใหห้มายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทนรายวิชาใด 

2. การเปล่ียนผลการเรียน “ร”  
    การเปล่ียนผลการเรียน “ร” ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

ใหผู้เ้รียนดาํเนินการแกไ้ข “ร” ตามสาเหตุ เม่ือผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาเสร็จแลว้ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน
ตามปกติ (ตั้งแต่ 0-4)  

ถา้ผูเ้รียนไม่ดาํเนินการแก ้“ร” กรณีท่ีส่งงานไม่ครบ แต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาค
เรียน ให้ผูส้อนนาํขอ้มูลท่ีมีอยูต่ดัสินผลการเรียน ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัย จะอยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยาย
เวลาการแก ้“ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน สาํหรับภาคเรียนท่ี 2 ตอ้งดาํเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษา
เท่านั้น เม่ือพน้กาํหนดน้ีแลว้ใหเ้รียนซํ้า หากผลการเรียนเป็น “0” ใหด้าํเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์
3. การเปล่ียนผลการเรียน “มส”  

การเปล่ียนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดงัน้ี 
  1) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น สถานศึกษาจะดาํเนินการใหเ้รียนเพิ่มเติมโดยใชช้ัว่โมงสอนซ่อมเสริม หรือใชเ้วลา
ว่าง หรือใชว้นัหยุด หรือมอบหมายงานให้ทาํ จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกาํหนดไวส้ําหรับรายวิชานั้น แลว้จึงให้
วดัผลปลายภาค/ปี เป็นกรณีพิเศษ ผลการแก ้“มส” ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก ้“มส”  กรณีน้ีให้
กระทาํใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น ถา้ผูเ้รียนไม่มาดาํเนินการแก ้“มส” ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวน้ี้ใหเ้รียนซํ้ า 



79 

 

ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายการแก ้“มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่เม่ือ
พน้กาํหนดน้ีแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

 
 1) ถา้เป็นรายวิชาพื้นฐานใหเ้รียนซํ้ารายวิชานั้น 
 2) ถา้เป็นรายวชิาเพ่ิมเติมจะอยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาใหเ้รียนซํ้าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียน

ใหม่ 
2) กรณีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด สถานศึกษา

จะดาํเนินการดงัน้ี 
 1) ถา้เป็นรายวิชาพื้นฐานใหเ้รียนซํ้ารายวิชานั้น 
 2)ถา้เป็นรายวชิาเพ่ิมเติมจะอยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาใหเ้รียนซํ้าหรือเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ 
ในกรณีท่ีเปล่ียนรายวิชาเรียนใหม่ จะหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวา่เรียนแทนรายวิชาใด 
การเรียนซํ้ ารายวิชา หากผูเ้รียนไดรั้บการสอนซ่อมเสริม และสอบแกต้วั 2 คร้ัง แลว้ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ให้เรียนซํ้ ารายวิชานั้น ทั้งน้ีจะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ในการจดัให้เรียนซํ้ าในช่วงใดช่วงหน่ึงท่ี
สถานศึกษาเห็นวา่เหมาะสม เช่น พกักลางวนั วนัหยดุ ชัว่โมงวา่ง หลกัเลิกเรียนภาคฤดูร้อน เป็นตน้ 

ในกรณีภาคเรียนท่ี 2 หากผูเ้รียนยงัมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” สถานศึกษาจะดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อน
เปิดเรียนปีการศึกษาถดัไป สถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียนได ้
ทั้งน้ีหากสถานศึกษาไม่สามารถดาํเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนไดใ้ห้สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ตน้สังกดัเป็นผู ้
พิจารณาประสานงานใหมี้การดาํเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียน 
4. การเปล่ียนผลการเรียน “มผ” 

กรณีท่ีผูเ้รียนไดผ้ลการเรียน “มผ” สถานศึกษาจะดาํเนินการจดัซ่อมเสริมให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมในส่วนท่ี
ผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ไดท้าํจนครบถว้น แลว้จึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น ”ผ” ได ้ทั้งน้ีจะดาํเนินการ
ให้เสร็จส้ินภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเวน้มีเหตุสุดวิสัยจะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะพิจารณาขยายเวลา
ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน สาํหรับภาคเรียนท่ี 2 จะดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น 

3.3.6 การเล่ือนช้ัน 
เม่ือส้ินปีการศึกษา ผูเ้รียนจะไดรั้บการเล่ือนชั้น เม่ือมีคุณสมบติัตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ระดบัประถมศึกษา 
1) ผูเ้รียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2) ผูเ้รียนมีผลการประเมินผา่นทุกรายวิชาพื้นฐาน 
3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 
 ทั้งน้ี ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเลก็นอ้ย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพฒันาและสอน

ซ่อมเสริมได ้จะอยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นได ้
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 อน่ึง ในกรณีท่ีผูเ้รียนมีหลกัฐานการเรียนรู้ท่ีแสดงว่ามีความสามารถดีเลิศสถานศึกษาจะใหโ้อกาส
ผูเ้รียนเล่ือนชั้นกลางปีการศึกษา โดยสถานศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบดว้ย ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา 
และผูแ้ทนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือตน้สังกดั ประเมินผูเ้รียนและตรวจสอบคุณสมบติัให้ครบถว้นตามเง่ือนไข 
ทั้ง 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

 1) ผูเ้รียนมีผลการเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ใน
เกณฑดี์เยีย่ม 

 2) มีวฒิุภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในชั้นสูงข้ึน 
 3) ผา่นการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีท่ีเรียนปัจจุบนั และความรู้

ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีท่ีจะเล่ือนชั้น 
 การอนุมติัใหเ้ล่ือนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงข้ึนได ้1 ระดบัชั้นน้ี ตอ้งไดรั้บการยนิยอม

จากผูเ้รียนและผูป้กครอง และตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษานั้นๆ 
 ในกรณีท่ีพบวา่มีผูเ้รียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ มีปัญหาในการเรียนรู้สถานศึกษาจะดาํเนินงาน

ร่วมกบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ศูนยก์ารศึกษาพเิศษจงัหวดั/ศูนยก์ารศึกษาพเิศษเขตการศึกษา/หน่วยงานตน้
สงักดั โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแกไ้ขและพฒันา 
2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

1) รายวิชาพื้นฐานและรายวชิาเพ่ิมเติมไดรั้บการตดัสินผลการเรียนผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 
2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนดในการอ่าน      

คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3) ระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นตอ้งไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 1.00 
 ทั้งน้ีรายวิชาใดท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน สถานศึกษาจะดาํเนินการซ่อมเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการ

แกไ้ขในภาคเรียนถดัไป สาํหรับภาคเรียนท่ี 2 ผูเ้รียนจะตอ้งดาํเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้นๆ หรือถา้
ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได้ จะอยู่ใน       
ดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นได ้
3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไดรั้บการตดัสินผลการเรียนผา่นตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 
2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนดในการอ่าน      

คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3) ระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นตอ้งไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 1.00 
 ทั้งน้ีรายวิชาใดท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน สถานศึกษาจะดาํเนินการซ่อมเสริมผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการ

แกไ้ขในภาคเรียนถดัไป สาํหรับภาคเรียนท่ี 2 ผูเ้รียนจะตอ้งดาํเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้นๆ หรือถา้
ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเล็กนอ้ย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้จะอยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอ่นผนัใหเ้ล่ือนชั้นได ้
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3.3.7 การสอนซ่อมเสริม 
        การสอนซ่อมเสริมสถานศึกษาจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้รียนมีความรู้/ทกัษะพื้นฐานไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นสถานศึกษาจะจดัการสอนซ่อมเสริม 
ปรับความรู้/ทกัษะพื้นฐาน 
2. ผูเ้รียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทกัษะกระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลกัษณะท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ในการประเมินผลระหวา่งเรียน 
3. ผูเ้รียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน “0” สถานศึกษาจะดาํเนินการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแกต้วั 
4. กรณีผูเ้รียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สถานศึกษาจะดาํเนินการจดัสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อน เพื่อแกไ้ขผลการ
เรียน ทั้งน้ีจะอยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 

3.3.8  การเรียนซํ้า 
         ผูเ้รียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจาํนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 

สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซํ้ าชั้นได ้ทั้งน้ี ใหค้าํนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
1. ระดบัประถมศึกษา 
ผูเ้รียนท่ีไม่มีคุณสมบติัตามเกณฑ์การเล่ือนชั้น สถานศึกษาจะให้เรียนซํ้ าชั้นทั้งน้ีสถานศึกษาอาจใชดุ้ลยพินิจให้
เล่ือนชั้นได ้หากพิจารณาวา่ผูเ้รียนมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อนัเน่ืองจากสาเหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวิสัยแต่มีสมบติัตามเกณฑก์ารเล่ือน
ชั้นในขอ้อ่ืนๆ ครบถว้น 

2) ผูเ้รียนมีผลการประเมินผา่นมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ไม่ถึงเกณฑต์ามท่ีสถานศึกษากาํหนดในแต่
ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมไดใ้นปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบติัตามเกณฑ์การเล่ือนชั้นในขอ้
อ่ืนๆครบถว้น 

3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัผา่น 

   ก่อนท่ีจะใหผู้เ้รียนซํ้าชั้น สถานศึกษาจะแจง้ใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบเหตุผลของการเรียนซํ้าชั้น 
2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    การเรียนซํ้าชั้นมี 2 ลกัษณะ คือ 

1) ผูเ้รียนมีระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นตํ่ากว่า 1.00 และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 

2) ผูเ้รียนมีผลการเรียน 0, ร , มส. เกินคร่ึงหน่ึงของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
ทั้งน้ีหากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือทั้ง 2 ลกัษณะ สถานศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาก

เห็นวา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควรกใ็หซ้ํ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใ้ชผ้ลการเรียนใหม่แทนหากพิจารณาแลว้
ไม่ตอ้งเรียนซํ้าชั้นจะอยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไ้ขผลการเรียน 
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3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
    การเรียนซํ้าชั้นมี 1 ลกัษณะ คือ 

1) ผูเ้รียนมีระดบัผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นตํ่ากวา่ 1.00 และมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการ
เรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 

2) ผูเ้รียนมีผลการเรียน 0, ร , มส. เกินคร่ึงหน่ึงของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น 
ทั้งน้ีหากเกิดลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือทั้ง 2 ลกัษณะ สถานศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาก

เห็นวา่ไม่มีเหตุผลอนัสมควรกใ็หซ้ํ้ าชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใ้ชผ้ลการเรียนใหม่แทนหากพิจารณาแลว้
ไม่ตอ้งเรียนซํ้าชั้นจะอยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไ้ขผลการเรียน 

3.3.9 เกณฑ์การจบการศึกษา 
1. ระดบัประถมศึกษา 

1) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานจาํนวน 5,040 ชัว่โมงและเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมจาํนวน 240 ชัว่โมง 
2) ผูเ้รียนมีผลการประเมินในรายวิชาพื้นฐานผา่นทุกรายวิชา 
3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดบั “ผา่น” ข้ึนไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

กาํหนด 
4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผา่น” ข้ึนไป 
5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 

2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
1) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และ

รายวิชาเพ่ิมเติมไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
2) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 11 หน่วยกิต 
3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดบั “ผา่น” ข้ึนไป ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

กาํหนด 
4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผา่น” ข้ึนไป 
5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 

3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41หน่วยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
2) ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต 

และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดบั “ผา่น” ข้ึนไป ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

กาํหนด 
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4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบั “ผา่น” ข้ึนไป 
5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน “ผา่น” ทุกกิจกรรม 
3.3.10 การรายงานผลการเรียน 
       การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผูป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน สถานศึกษาจะสรุปผลการประเมินและจดัทาํเอกสารรายงานให้ผูป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
1. จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 

1) เพื่อแจง้ใหผู้เ้รียน ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
2) เพื่อใหผู้เ้รียน ผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมและพฒันาการเรียนของผูเ้รียน 
3) เพื่อใหผู้เ้รียน ผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการเรียน กาํหนดแนวทางการศึกษาและการเลือก

อาชีพ 
4) เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งใชใ้นการออกเอกสารหลกัฐานการศึกษาตรวจสอบและรับรองผลการเรียน

หรือวฒิุทางการศึกษาของผูเ้รียน     
5) เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานตน้สังกัด ใช้ประกอบในการ

กาํหนดนโยบายวางแผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2.ขอ้มูลในการรายงานผลการเรียน 

1) ขอ้มูลระดบัชั้นเรียนประกอบดว้ยเวลามาเรียน ผลการประเมินความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน 
ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของนกัเรียน 

2) ขอ้มูลระดบัสถานศึกษา ประกอบดว้ยผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้         
8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ผลการ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปี/รายภาค ผลการประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้รายปี/รายภาคโดยรวมของ
สถานศึกษา 

3) ขอ้มูลระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดแ้ก่ ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินท่ีสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทาํข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สําคญัในระดับชั้นท่ีนอกเหนือ จากการประเมินคุณภาพ
ระดบัชาติ 

4) ขอ้มูลระดบัชาติ ไดแ้ก่ ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้รียนดว้ยแบบประเมินท่ีเป็นมาตรฐานระดบัชาติใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสําคญัในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงดาํเนินการโดยหน่วยงานระดบัชาติ 

5) ขอ้มูลพฒันาการของผูเ้รียนดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคมและพฤติกรรมต่างๆ 
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3.3.11  การเทียบโอนผลการเรียน 
1. สถานศึกษาจะดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้จากสถานศึกษาไดใ้นกรณีต่างๆ ไดแ้ก่     
การยา้ยสถานศึกษา การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยา้ยหลกัสูตร การละท้ิงการศึกษาและการขอกลบัเขา้รับ
การศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ 
2 .  สถานศึกษาจะดํา เ นินการเ ทียบโอนความ รู้  ทักษะ  ประสบการณ์จากแหล่งการเ รียน รู้ อ่ืนๆ  เ ช่น                     
สถานประกอบการ สถาบนัทางศาสนา สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว 
3. สถานศึกษาจะดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหด้าํเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือตน้ภาคเรียนแรก 
ทั้งน้ีนักเรียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเน่ืองในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาค
เรียน และสถานศึกษาจะกาํหนดรายวิชา จาํนวนชัว่โมง/หน่วยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
4. การพิจารณาการเทียบโอน สถานศึกษาจะดาํเนินการดงัน้ี 

1) พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีให้ขอ้มูลแสดงความรู้ความสามารถของผูเ้รียนใน
ดา้นต่างๆ 

2) พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน โดยการทดสอบดว้ยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้ และ
ภาคปฏิบติั 

3) พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบติัในสภาพจริง 
4) ในกรณีมีเหตุผลจาํเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจง้ความจาํนงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน

สถานศึกษา/สถานประกอบการอ่ืน แลว้นาํมาเทียบโอนได ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และวิชาการของสถานศึกษา 
5. การเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาจะดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และ
ไม่เกิน 5 คน การเทียบโอนใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

1) กรณีผูข้อเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลกัสูตรอ่ืน สถานศึกษาจะนาํรายวิชา ชัว่โมง/หน่วยกิต ท่ีมี
ตวัช้ีวดั/มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค/์เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 มาเทียบโอน
ผลการเรียนและพิจารณาใหร้ะดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีรับเทียบโอน 

2) กรณีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ สถานศึกษาจะพิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน (ถา้มี) 
โดยใหมี้การประเมินดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และใหร้ะดบัผลการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีรับเทียบโอน 

3) กรณีการเทียบโอนท่ีนกัเรียนเขา้โครงการแลกเปล่ียนต่างประเทศสถานศึกษาจะดาํเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัการและแนวปฏิบติัการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน 

ทั้งน้ีวิธีการเทียบโอนผลการเรียนจะเป็นไปตามหลกัการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้ นพื้นฐานและการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ระดบัตํ่ากว่าปริญญา ประกาศ ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ.2540 และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเทียบ
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โอนผลการเรียนเขา้สู่การศึกษาในระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม 2549) 
 
3.4 รูปแบบการนิเทศการสอน/ รายงานสรุป/ ผลการนิเทศการสอน 
 3.4.1 รูปแบบการนิเทศการสอน 

          งานนิเทศและพฒันาการเรียนการสอนมีการติดตามการปฏิบติังานนิเทศการสอนแบบแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ (Schedule) และการนิเทศการสอนแบบไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (Impromptu) และการเยีย่มชั้นเรียน โดย
นิเทศผา่นกลอ้งวงจรปิด มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการนิเทศผา่นหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ พร้อมกบั
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ กาํหนดเวลาการนิเทศแบบเพื่อนช่วยช่วย (Pree Supervision) โดย
ให้หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ นิเทศติดตามครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ เพื่อนาํผลการนิเทศการสอนส่งท่ีงาน
นิเทศเม่ือส้ินสุดภาคเรียน 

 
 3.4.2 รายงานสรุป/ผลการนิเทศการสอน 
 
 1) จํานวนครูผู้สอนท่ีได้รับการนิเทศการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1/2558 2/2558 

จํานวนครู 
ท้ังหมด 

ครูท่ีได้รับ
การนิเทศ 

ร้อยละ 
จํานวนครู 
ท้ังหมด 

ครูท่ีได้รับ
การนิเทศ 

ร้อยละ 

1) ภาษาไทย 21 20 95.24 21 20 95.24 
2) สงัคมศึกษาฯ 22 22 100.00 22 22 100.00 
3) คณิตศาสตร์ 26 24 92.31 26 24 92.31 
4) วิทยาศาสตร์ 28 28 100.00 28 28 100.00 
5) ภาษาต่างประเทศ 30 30 100.00 30 30 100.00 
6) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 15 13 86.67 15 13 86.67 
7) ศิลปะ 17 17 100.00 17 17 100.00 
8) สุขศึกษา 17 17 100.00 17 17 100.00 
9) แนะแนว 6 6 100.00 6 6 100.00 

รวม/เฉล่ียร้อยละ 182 177 97.25 182 177 97.25 
สรุป ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  

รวมครูงานแนะแนว ไม่รวมครูชาวต่างประเทศ 
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สรุปอภิปรายผล 
 งานนิเทศและพฒันาการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ไดรั้บการนิเทศการสอน คิดเป็นร้อยละ 97.25 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการนิเทศ ร้อยละ 100 คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และแนะแนว  
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงข้อมูลการนิเทศการสอนของบุคลากร จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3.5 ผลงานวจิัยในช้ันเรียน และงานวจิัยเพื่อพฒันางาน 
 โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทาํงานวิจยัใน 
ชั้นเรียน และงานวิจยัเพื่อพฒันางาน เพื่อนาํผลการวิจยัมาปรับปรุง แกไ้ข และพฒันา ทั้งดา้นการเรียนการสอนและ
พฒันางานต่าง ๆใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป 
 

1) จํานวนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีทํางานวจิัยในช้ันเรียนและงานวจิัยเพื่อพฒันางาน 
ลําดับ ระดับ จํานวนครู

ท้ังหมด 
จํานวนครูท่ี
ต้องทํางาน

วจิัย 

จํานวนครูท่ี
จัดทํา
งานวจิัย 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้      
 1) ภาษาไทย 21 21 21 100.00  
 2) สงัคมศึกษาฯ 22 22 22 100.00  
 3) คณิตศาสตร์ 26 26 25 96.15 ลาออก 1 คน 
 4) วิทยาศาสตร์ 28 28 26 92.86 ลาออก 2 คน 
 5) ภาษาต่างประเทศ 30 30 30 100.00  
 6) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 15 15 15 100.00  
 7) ศิลปะ 17 17 17 100.00  
 8) สุขศึกษา 17 17 17 100.00  
 9) แนะแนว 6 6 6 100.00  
 รวม/เฉล่ียร้อยละ 182 182 179 98.35  

2. บุคลากรทางการศึกษา 63 63 63 100.00  
 รวม/เฉล่ียร้อยละ 245 245 242 98.77  

สรุป ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  
รวมครูงานแนะแนว ไม่รวมครูชาวต่างประเทศ 

สรุปอภิปรายผล 
 งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา มีการจดัทาํงานวิจยัในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 
98.77 ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัทาํงานวิจยัในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.35 ส่วนบุคลากรทางการศึกษา 
จดัทาํงานวิจยัเพื่อพฒันางาน คิดเป็นร้อยละ 100 
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แผนภูมิ แสดงข้อมูลการส่งวจิัยของบุคลากร จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ส่วนที ่4 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 

 
 สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ ของโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 4.1 ขอ้มูลบุคลากรและการพฒันา 

4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
 4.3 ทรัพยากรและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 4.4 ผลการพฒันาบุคลากร 
 4.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

4.1 ข้อมูลบุคลากรและการพฒันา 
1) จํานวนบุคลากรแยกตามสายงานบริหาร ครูผู้สอน และครูสนับสนุนการสอน 

ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ 
ภราดา 2 0.82 
หวัหนา้ฝ่าย 5 2.04 
ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย 10 4.08 
ผูร่้วมบริหาร 53 21.63 
ครูผูส้อน 133 54.29 
ครูสนบัสนุนการสอน 42 17.14 

รวม 245 100.00 
 

 

แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามสายงานบริหาร ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอน 
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แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 

แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามเพศ แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามสถานภาพ
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แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามอายุ 

แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามอายุงาน 



92 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามภูมิลําเนาท่ีเกิด

แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามหมู่โลหิต
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4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
 4.2.1 การขาดเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 
 

ลําดับ เดือน 
รายละเอียด 

จํานวนวนั ขาดเรียน เฉล่ียต่อวนั คดิเป็นร้อยละ 
1. พฤษภาคม 2558 10 858 85.80 19.46 
2. มิถุนายน 2558 21 2,412 114.86 54.69 
3. กรกฎาคม 2558 21 1,589 75.67 36.03 
4. สิงหาคม 2558 20 2,600 130.00 58.96 
5. กนัยายน 2558 19 1,815 95.53 41.16 
6. ตุลาคม 2558 9 1,980 220.00 44.90 
7. พฤศจิกายน 2558 21 3,137 149.38 71.13 
8. ธนัวาคม 2558 16 2,189 136.81 49.64 
9. มกราคม 2559 19 2,531 133.21 57.39 
10. กมุภาพนัธ์ 2559 20 3,162 158.10 71.70 
11. มีนาคม 2559 4 22 5.50 0.50 

 รวม 12 เดือน 180 22,295 123.86 42.13 
((22,295 /12) *100)/4,410) 

 จํานวนนักเรียน 4,410 
สรุป ณ วนัท่ี 7  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

สรุปอภิปรายผล 
 งานประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน พบว่า ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนขาดเรียน เฉล่ียวนัละ 123.86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.13 โดยเดือนท่ีนกัเรียนขาดเรียนมากท่ีสุดคือ เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 คิดเป็นร้อยละ 71.70 และ
เดือนท่ีนกัเรียนขาดเรียนนอ้ยท่ีสุด คือ เดือนมีนาคม 2559  คิดเป็นร้อยละ 0.49 
 

 4.2.2 เวลาเรียนในแต่ละภาคเรียน/ ปีการศึกษา 
ลําดับ ภาคเรียน จํานวน วนัเรียน เวลาเรียน 

1. 1/2558 101 202 
2. 2/2558 100 200 
 รวม 201 402 
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4.2.3 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 
          1) จํานวนการเข้าใช้บริการห้องพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

1-6  (จํานวนนักเรียน 2,105 คน) 

รายละเอียดลักษณะอาการ 
2558  2559  

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 
ระบบทางเดินหายใจ 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
ระบบทางเดินอาหาร 15 136 120 112 98 49 65 93 69 113 
กระดูกและกลา้มเน้ือ 28 235 180 219 135 71 108 81 106 141 
หู คอ จมูก ตา 7 93 86 97 76 49 42 21 42 77 
แผล + อุบติัเหตุเลก็นอ้ย 92 607 546 670 520 231 343 172 367 499 
ปวดศรีษะ + ไข ้ 27 149 182 242 216 87 101 195 123 398 
ปวดทอ้งประจาํเดือน 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

รวม (คน) 170 1,220 1,114 1,340 1,045 487 659 566 707 1,229 
ร้อยละ 8.08 57.96 52.92 63.66 49.64 23.14 31.31 26.89 33.59 58.38 

สรุปอภิปรายผล 
 งานอนามยั ฝ่ายบริการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  เขา้ใชบ้ริการหอ้ง
พยาบาลดว้ยอาการเจ็บป่วยในเดือนสิงหาคม 2558 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.66 และเดือนท่ีเขา้ใชบ้ริการน้อย
ท่ีสุดคือเดือนพฤษภาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 8.08  
 
 แผนภูมิ สถิตกิารเข้ารับบริการห้องพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยของนักเรียน ป.1-6 จําแนกตามเดือน



95 

 

 แสดงจํานวนการเข้าใช้บริการห้องพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
1-6  (จํานวนนักเรียน 2,305 คน) 

รายละเอียดลักษณะอาการ 
2558  2559  

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 
ระบบทางเดินหายใจ 2 1 0 1 2 2 2 3 2 1 
ระบบทางเดินอาหาร 11 59 131 124 136 136 136 93 55 66 
กระดูกและกลา้มเน้ือ 25 36 109 114 76 76 76 81 69 63 
หู คอ จมูก ตา 8 30 69 129 78 75 75 21 57 35 
แผล + อุบติัเหตุเลก็นอ้ย 12 137 248 321 194 182 199 172 139 112 
ปวดศรีษะ + ไข ้ 20 186 263 220 229 71 151 195 133 155 
ปวดทอ้งประจาํเดือน 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 

รวม (คน) 81 453 824 911 718 545 642 569 459 436 
ร้อยละ 3.51 19.65 35.75 39.52 31.15 23.64 27.85 24.69 19.91 18.92 

สรุปอภิปรายผล 
 งานอนามยั ฝ่ายบริการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6     เขา้ใชบ้ริการหอ้ง
พยาบาลในเดือนสิงหาคม 2558 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.52 และเดือนท่ีเขา้ใช้บริการน้อยท่ีสุดคือเดือน
พฤษภาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.51  
 

 

 

แผนภูมิ สถิตกิารเข้ารับบริการห้องพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยของนักเรียน ม.1-6 จําแนกตามเดือน
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3) แสดงจํานวนการเข้าใช้บริการห้องพยาบาลด้วยอุบัติเหตุของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
(จํานวนนักเรียน 2,105 คน) 

รายละเอียดลักษณะอาการ 
2558  2559  

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 
บาดแผลทัว่ไป 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 
บาดแผลท่ีตอ้งนาํส่ง รพ. 0 14 2 10 10 10 18 13 3 4 
บาดแผลท่ีกระทบต่อ 
กระดูกทัว่ไป 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

บาดแผลท่ีกระทบต่อกระดูก
ทัว่ไปและตอ้งนาํส่ง รพ. 3 5 14 18 7 6 8 0 1 0 

รวม (คน) 6 19 16 28 17 16 26 13 15 19 
ร้อยละ 0.29 0.90 0.76 1.33 0.81 0.76 1.24 0.62 0.71 0.90 

 
สรุปอภิปรายผล 
 งานอนามยั ฝ่ายบริการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6   เขา้ใชบ้ริการหอ้ง
พยาบาลดว้ยอุบติัเหตุในเดือนสิงหาคม 2558 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.33 และเดือนท่ีเขา้ใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุดคือ
เดือนพฤษภาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.29  
 
 

 

แผนภูมิ สถิตกิารเข้ารับบริการห้องพยาบาลด้วยอุบัติเหตุ ของนักเรียน ป.1-6 จําแนกตามเดือน 
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4)  แสดงจํานวนการเข้าใช้บริการห้องพยาบาลด้วยอุบัติเหตุ  ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
(จํานวนนักเรียน 2,305 คน) 

รายละเอียดลักษณะอาการ 
2558  2559  

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 
บาดแผลทัว่ไป 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
บาดแผลท่ีตอ้งนาํส่ง รพ. 0 3 1 2 3 0 6 2 0 2 
บาดแผลท่ีกระทบต่อ 
กระดูกทัว่ไป 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 

บาดแผลท่ีกระทบต่อกระดูก
ทัว่ไปและตอ้งนาํส่ง รพ. 0 9 18 10 9 3 5 0 0 2 

รวม (คน) 0 12 19 12 12 3 11 2 8 9 
ร้อยละ 0.00 0.52 0.82 0.52 0.52 0.13 0.48 0.09 0.35 0.39 

 

สรุปอภิปรายผล 
 งานอนามยั ฝ่ายบริการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 เขา้ใชบ้ริการห้อง
พยาบาลดว้ยอุบติัเหตุในเดือนกรกฏาคม 2558 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.82 และเดือนท่ีเขา้ใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุดคือ
เดือนพฤษภาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 
 

 
 

แผนภูมิ สถิตกิารเข้ารับบริการห้องพยาบาลด้วยอุบัติเหตุ ของนักเรียน ม.1-6 จําแนกตามเดือน 
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5)  สรุปการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ระดับช้ัน จํานวน

นักเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวนนักเรียนท่ีมี
ผลการตรวจปกติ 

ฟันผุ ไข้หวดั สายตาส้ัน หินปูน 

ป.1 367 233 77 13 4 40 
ป.2 335 182 98 16 9 30 
ป.3 365 221 102 15 5 22 
ป.4 342 222 75 12 14 19 
ป.5 366 268 42 11 16 29 
ป.6 330 239 31 2 20 38 
รวม 2,105 1,365 425 69 68 178 

คิดเป็นร้อยละ 64.85 20.19 3.28 3.23 8.46 
 
สรุปอภิปรายผล 
 งานอนามยั ฝ่ายบริการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6     มีปัญหาเร่ืองฟัน
ผุ คิดเป็นร้อยละ 20.19 ไขห้วดั คิดเป็นร้อยละ 3.28 สายตาสั้น คิดเป็นร้อยละ 3.23 มีหินปูน         คิดเป็นร้อยละ 
8.46 และมีจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการตรวจปกติ คิดเป็นร้อยละ 64.85 
 

6)  การตรวจสุขภาพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

รายการ 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียน
ทีต่รวจ 

จํานวนนักเรียน 
ผดิปกติ 

จํานวนนักเรียน 
ทีม่ภีาวะการณ์
เจริญเตบิโตอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ 

อ้วน ผอม 
โรค
อ้วน 

รวม ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ภาวะการณ์
เจริญเติบโต 

2,305 2,305 235 139 123 497 21.56 1,808 78.44 

หมายเหตุ : การประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต ใชเ้กณฑอ์า้งอิงนํ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
                 : ผลการตรวจสุขภาพนกัเรียน อา้งอิงจากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจาํปีของโรงพยาบาลเปาโล  วนัท่ี 16 , 20 
พฤศจิกายน 2558 
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รายการ 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียน
ทีต่รวจ 

จํานวนนักเรียน 
ผดิปกติ 

จํานวนนักเรียน 
ทีม่สีายตาอยู่ในเกณฑ์

ปกติ 
ส้ัน ยาว เอียง ส้ัน/เอียง รวม ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

2. สายตา 2,305 2,305 1,204 1 10 14 1,229 53.32 1,076 46.68 
 

รายการ จํานวนนักเรียนท้ังหมด จํานวนนักเรียนท่ีตรวจ ร้อยละ 
3. ตรวจการไดย้นิ 2,305 2,232 96.83 
4. ตรวจสุขภาพทัว่ไป 2,305 2,232 96.83 
 
สรุปอภิปรายผล 
 งานอนามยั ฝ่ายบริการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 มีภาวะการณ์
เจริญเติบโตตามเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 78.44 สายตาอยูใ่นเกณฑป์กติ คิดเป็นร้อยละ 46.68 การไดย้ินมีนกัเรียนเขา้
รับการตรวจ คิดเป็นร้อยละ 96.83 ส่วนการตรวจร่างกายทัว่ไปมีนกัเรียนเขา้รับการตรวจ คิดเป็นร้อยละ 96.83 
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 4.2.4 การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอกโรงเรียน 
          1) การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนของนักเรียน ระดับช้ันป. 1 – ม. 6 

ลําดับ แหล่งการเรียนรู้ 
ระดับช้ัน
ท่ีไปใช้ 

จํานวน
นักเรียน
เต็ม 

จํานวนการเข้าใช้ 
ร้อยละ 

1/2558 2/2558 รวม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       
1 หอ้งรักษภ์าษา  อาคารหลุยส์ มารี ชมรม 30 30 30 30 100 
2 สวนการละเล่นไทย Inspiration Square ป.1-ป.6 2,105 2,105 2,105 2,105 100 
3 สวนวรรณคดีไทย ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์       
4 หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์ 

อาคารหลุยส์มารี 
ชมรม 30 30 30 30 100 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์       
5 ปลูกพีชไร้ดิน ม.4-6 1,219 1,219 1,219 1,219 100 
6 หอ้งเรียนสีเขียว อาคารหลุยส์มารี ชั้น 2 ป.4-6 1,038 1,038 1,038 1,038 100 
7 ป้ายช่ือตน้ไมใ้นบริเวณโรงเรียน ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
8 สวนวิทยาศาสตร์ Inspiration Square ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
9 หอ้งปฏิบติัการชีววิทยา 

อาคารอสัสมัชญั ชั้น 2 
ม.4-6 1,219 1,219 1,219 1,219 100 

10 หอ้งปฏิบติัการเคมี 
อาคารอสัสมัชญั ชั้น 3 

ม.4-6 1,219 1,219 1,219 1,219 100 

11 หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ 
อาคารอสัสมัชญั ชั้น 4 

ม.4-6 1,219 1,219 1,219 1,219 100 

12 หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ระดบั
ประถมศึกษาอาคารหลุยส์ ชาแนลชั้น 6 

ป.4-6 1,038 1,038 1,038 1,038 100 

13 หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ระดบั
มธัยมศึกษาอาคารหลุยส์ชาแนล ชั้น 6 

ม.1-3 EP 171 171 171 171 100 

14 หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ระดบั
ประถมศึกษาอาคารเซนตค์าเบรียล ชั้น 
4 

ป.1-6 EP 356 356 356 356 100 

15 หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ระดบั
มธัยมศึกษาอาคารเซนตค์าเบรียล ชั้น 4 

ม.1-6 EP 671 671 671 671 100 
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ลําดับ แหล่งการเรียนรู้ 
ระดับช้ัน
ท่ีไปใช้ 

จํานวน
นักเรียน
เต็ม 

จํานวนการเข้าใช้ 
ร้อยละ 

1/2558 2/2558 รวม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ       
16 หอ้งเศรษฐกิจพอเพียง อาคารหลุยส์มารี ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
17 สวนหิน Inspiration Square ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
18 หอ้งวิถีไทย อาคารหลุยส์มารี ชมรม 30 30 30 30 100 
19 หอ้งทอ้งถ่ินของเรา อาคารหลุยส์มารี ป.1-ป.6 2,105 2,105 2,105 2,105 100 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา       

20 หอ้งพยาบาล อาคารเซนตค์าเบรียล ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
21 สนามฟุตบอล ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
22  Sport Center ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
23 Center Court ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       

24 หอ้งนาฏศิลป์ อาคารเซนตค์าเบรียล ม.4 437 437 437 437 100 
25 หอ้งปฏิบติัการศิลปะ อาคารมงฟอร์ต ม.1-ม.6 2,305 2,305 2,305 2,305 100 
26 หอ้งดนตรีสากล อาคารเซนตค์าเบรียล ป.3-ม.5 3,307 3,307 3,307 3,307 100 
27 หอ้งดนตรีไทย อาคารเซนตค์าเบรียล ป.3-ม.5 3,307 3,307 3,307 3,307 100 
28 หอ้งโยธวาทิต อาคารเซนตค์าเบรียล นกัเรียน

ชมรม 
50 50 50 50 100 

29 หอ้งดนตรีสากล ระดบัประถมศึกษา 1 
อาคารมงฟอร์ต 

ป.1-ป.2 702 702 702 702 100 

30 หอ้งดนตรีสากล ระดบัประถมศึกษา 2 
อาคารหลุยส์ ชาแนล 

ป.1-ป.2 702 702 702 702 100 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ       
31 หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 อาคารมงฟอร์ต ป.1-ป.2 702 702 702 702 100 
32 หอ้งคอมพิวเตอร์ 2 อาคารมงฟอร์ต ม.2/ ม.5 743 743 743 743 100 
33 หอ้งคอมพิวเตอร์ 3 อาคารมงฟอร์ต ป.5/ ม.6 747 747 747 747 100 
34 หอ้งคอมพิวเตอร์ 4 อาคารมงฟอร์ต ป.3/ ป.4 707 707 707 707 100 
35 หอ้งคอมพิวเตอร์ 5 อาคารมงฟอร์ต ป.6/ม.4 767 767 767 767 100 
36 หอ้งคอมพิวเตอร์ 6  ม.1 366 366 366 366 100 
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ลําดับ แหล่งการเรียนรู้ 
ระดับช้ัน
ท่ีไปใช้ 

จํานวน
นักเรียน
เต็ม 

จํานวนการเข้าใช้ 
ร้อยละ 

1/2558 2/2558 รวม 

อาคารหลุยส์ ชาแนล 
37 หอ้งคอมพิวเตอร์ EP  

อาคารเซนตค์าเบรียล 
ป.1-ป.5 

EP 
296 296 296 296 100 

38 หอ้งพฒันาหุ่นยนต ์Robot 
อาคารหลุยส์ มารี 

ชมรม 
Robot 

50 50 50 50 100 

39 หอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
อาคารอสัสมัชญั 

ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
40 หอ้ง Learning Center อาคารหลุยส์ มารี ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
 อ่ืน  ๆ       

41 หอ้งอภิบาล อาคารเซนตค์าเบรียล  ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
42 หอ้งศาสนสมัพนัธ์ อาคารหลุยส์มารี ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
43 หอ้งแนะแนว อาคารหลุยส์ชาแนล  ชมรม 30 30 30 30 30 
44 หอ้งเกียรติยศ อาคารหลุยส์ชาแนล  ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
45 หอ้งเกียรติประวติั อาคารหลุยส์มารี ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
46 หอ้งสมุดระดบัประถมศึกษา 

อาคารเซนตค์าเบรียล 
ป.1-ป.6 2,105 2,105 2,105 2,105 100 

47 หอ้งสมุด EP อาคารเซนตค์าเบรียล ป.1-ม.6 
EP 

671 671 671 671 100 

48 หอ้งสมุดระดบัมธัยมศึกษา 
อาคารอสัสมัชญั 

ม.1-ม.6 2,305 2,305 2,305 2,305 100 

49 หอ้งเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
50 หอ้งมินิมาร์ท ป.1-ม.6 4,410 4,410 4,410 4,410 100 
51 หอ้งลูกเสือ/รักษาดินแดน ชมรม 40 40 40 40 100 
 รวม/เฉล่ียร้อยละ      100 

                                                                           หมายเหตุ จาํนวนนกัเรียนเตม็ หมายถึง กลุ่มนกัเรียนท่ีใชแ้หล่งเรียนรู้นั้น 
สรุปอภิปรายผล 
 งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ พบว่า นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้ใช้
แหล่งเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
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2) การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของนักเรียน ระดับช้ันป. 1 – ม. 6 

 
ลําดบั ระดบัช้ัน สถานที่ จํานวนการเข้าใช้ 

1 ประถมศึกษาปีท่ี 1  พิพิธภณัฑเ์ดก็ กรุงเทพมหานคร 367 
2 ประถมศึกษาปีท่ี 2 MLP ฟาร์มจระเขส้ามพราน จงัหวดันครปฐม 277 
3 ประถมศึกษาปีท่ี 2 EP สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว จงัหวดัชลบุรี 58 
4 ประถมศึกษาปีท่ี 3 คิดส์ซาเนีย กรุงเทพมหานคร 365 
5 ประถมศึกษาปีท่ี 4 MLP ทอ้งฟ้าจาํลอง กรุงเทพมหานคร 284 
6 ประถมศึกษาปีท่ี 4 EP ศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 58 
7 ประถมศึกษาปีท่ี 5 สามพรานริเวอร์ไซด ์จงัหวดันครปฐม 366 
8 ประถมศึกษาปีท่ี 6 MLP สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร 270 
9 ประถมศึกษาปีท่ี 6 EP พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ 60 
10 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 อุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 366 
11 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พิพิธภณัฑท์หารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 362 
12 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไร่ทองสมบูรณ์ จงัหวดันครราชสีมา 358 
13 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียวศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 437 
14 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 สวนสยาม กรุงเทพฯสีดารีสอร์ท จงัหวดันครนายก 381 
15 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 วงัรีรีสอร์ท จงัหวดันครนายก 401 
16 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 401 
17 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สถานสงเคราะห์คนชรารังสิต จงัหวดัปทุมธานี 401 
18 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึงบา้นก่ึงวิถีหญิง 

จงัหวดัปทุมธานี 
401 

19 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งบา้นก่ึงชาย  
จงัหวดัปทุมธานี 

401 

20 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 อุทยานพระพฆิเนศ จงัหวดันครนายก 401 
21 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เข่ือนขนุด่านปราการชล จงัหวดันครนายก 401 
22 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 วดัหลวงพ่อปากแดง จงัหวดันครนายก 401 

 
สรุปอภิปรายผล 
 งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ พบว่า นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 และนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 เขา้ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ร้อยละ 100  จาํนวน 22  แหล่งการเรียนรู้ 
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 3) การเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียน 

ลําดับ เดือน 
จํานวนนักเรียนท่ีเข้าใช้ห้องสมุด  

รวม ระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

1. พฤษภาคม  2558 16,056 3,163 19,219 
2. มิถุนายน  2558 14,792 12,535 27,327 
3. กรกฎาคม  2558 19,063 9,249 28,312 
4. สิงหาคม  2558 17,823 11,842 29,665 
5. กนัยายน  2558 19,795 3,098 22,893 
6. ตุลาคม  2558 675 945 1,620 
7. พฤศจิกายน  2558 10,175 13,278 14,353 
8. ธนัวาคม  2558 9,136 7,619 16,755 
9. มกราคม  2559 6,386 12,403 18,789 
10. กมุภาพนัธ์  2559 8,582 8,506 17,088 

 รวม (คร้ัง) 122,483 82,638 205,121 
 จํานวนนักเรียน (คน) 2,105 2,305 4,410 
 เฉล่ีย 58 36 47 

 

สรุปอภิปรายผล 
 งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา นักเรียน เขา้ใชห้้องสมุด เฉล่ีย 47 คร้ัง : คน : ปี
การศึกษา และนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาเขา้ใชห้อ้งสมุดมีค่าเฉล่ียมากกวา่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
  

4) การยืมหนังสือในห้องสมุดของนักเรียน 

ลําดับ เดือน 
จํานวนนักเรียนยืมหนังสือในห้องสมุด  

รวม ระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

1. พฤษภาคม  2558 907 3,215 4,122 
2. มิถุนายน  2558 785 3,567 4,352 
3. กรกฎาคม  2558 985 6,527 7,512 
4. สิงหาคม  2558 563 3,457 4,020 
5. กนัยายน  2558 986 4,517 5,503 
6. ตุลาคม  2558 915 324 1,239 
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ลําดับ เดือน 
จํานวนนักเรียนยืมหนังสือในห้องสมุด  

รวม ระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

7. พฤศจิกายน  2558 1,524 3,789 5,313 
8. ธนัวาคม  2558 915 3,564 4,479 
9. มกราคม  2559 1,253 5,896 7,149 
10. กมุภาพนัธ์  2559 917 2,356 3,273 

 รวม (คร้ัง) 9,750 37,212 46,962 
 จํานวนนักเรียน (คน) 2,105 2,305 4,410 
 เฉล่ีย 5 16 11 

สรุปอภิปรายผล 
 งานหอ้งสมุด ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา นกัเรียนยมืหนงัสือในหอ้งสมุด เฉล่ีย 11 เล่ม : คน :  
ปีการศึกษา และนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษายมืหนงัสือในหอ้งสมุดมีค่าเฉล่ียมากกวา่นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

4.2.5 ส่ือการเรียนรู้และการใช้ส่ือการเรียนรู้ แยกตามประเภท 
1) จํานวนส่ือ – โสตทัศนูปกรณ์ 

ลําดับ ประเภท จํานวน (หน่วย) 
1. ส่ืออุปกรณ์โสตฯประเภทแผน่วีซีดี   
 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5 แผน่ 
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ - แผน่ 
 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 6 แผน่ 
 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย - แผน่ 
 5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ - แผน่ 
 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 3 แผน่ 

2. ส่ืออุปกรณ์โสตฯ ประเภท MP3/ซีดี 11 เคร่ือง 
3. ส่ืออุปกรณ์โสตฯ ประเภทเคร่ืองเล่นดีวีดี/วซีีดี 6 เคร่ือง 
4. ส่ืออุปกรณ์โสตฯ ประเภทวทิยเุทป/ซีดี -  

สรุปอภิปรายผล 
 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา มีส่ืออุปกรณ์โสตฯ ประเภทแผ่นวีซีดี 
จาํนวน 14 แผน่ มีส่ืออุปกรณ์โสตฯ ประเภท MP3/ซีดี จาํนวน 11 เคร่ือง มีส่ืออุปกรณ์โสตฯ ประเภทเคร่ืองเล่นดีวี
ดี/วีซีดี จาํนวน 9 เคร่ือง และสาเหตุท่ีจาํนวนส่ืออุปกรณ์โสตฯ มีค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากครูสามารถหาดาวน์โหลด
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ขอ้มูลไดจ้ากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยั และรวดเร็วต่อการใชง้าน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงไม่ได้
จดัซ้ือเพิ่มเติม 
  

2) การยืม– ใช้ ส่ืออุปกรณ์โสตฯ ประเภทดวีดีี/วซีีด ี

ระดับ จํานวนครูผู้สอนไทย 
จํานวนคร้ังท่ียืม 

รวม เฉล่ีย 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1) ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 84 0 0 0 0 
2) มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 45 0 0 0 0 
3) มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 53 0 0 0 0 

รวม/เฉล่ียร้อยละ 182 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
สรุปอภิปรายผล 
 งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา มีการยมื – ใชส่ื้ออุปกรณ์โสตฯ ประเภท
ดีวีดี/วีซีดี ของครู เฉล่ีย 0 แผน่ : คน : ปีการศึกษา เน่ืองจากในแต่ละห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์แลว้ การเบิกยมืส่ือ 
อุปกรณ์โสตฯ ประเภทดีวีดี/วีซีดี จึงไม่มี 
 
 

3) แสดงจํานวนการยืม – ใช้ ส่ืออุปกรณ์โสตฯ ประเภทเคร่ืองเล่นดีวดีี/วซีีดี 

ระดับ จํานวนครูผู้สอนไทย 
จํานวนคร้ังท่ียืม 

รวม เฉล่ีย 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1) ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 84 0 0 0 0 
2) มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 45 0 0 0 0 
3) มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 53 0 0 0 0 

รวม/เฉล่ียร้อยละ 182 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 
สรุปอภิปรายผล 
 งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา มีการยมื – ใชส่ื้ออุปกรณ์โสตฯ ประเภท
เคร่ืองเล่นดีวีดี/วีซีดี ของครู เฉล่ีย 0 เคร่ือง : คน : ปีการศึกษา เน่ืองจากในแต่ละห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์แลว้       
การเบิกยมืส่ือ อุปกรณ์โสตฯ ประภทเคร่ืองเล่นดีวีดี/วีซีดี จึงไม่มี 
 
 
 



107 

 

4) แสดงจํานวนการยืม – ใช้ ส่ืออุปกรณ์โสตฯ ประเภทวทิยุเทป/ซีดี 

ระดับ จํานวนครูผู้สอนไทย 
จํานวนคร้ังท่ียืม 

รวม เฉล่ีย 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1) ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 84 0 0 0 0 
2) มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 45 0 0 0 0 
3) มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 53 0 0 0 0 

รวม/เฉล่ียร้อยละ 182 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
สรุปอภิปรายผล 
 งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา มีการยมื – ใชส่ื้ออุปกรณ์โสตฯ ประเภท
วิทยเุทป/ซีดี ของครู เฉล่ีย 0 เคร่ือง : คน : ปีการศึกษา เน่ืองจากในแต่ละหอ้งเรียนมีคอมพิวเตอร์แลว้ การเบิกยมืส่ือ 
อุปกรณ์โสตฯ ประภทวิทยเุทพ/ซีดี จึงไม่มี 

 

4.2.6 จํานวนคอมพวิเตอร์/เคร่ืองพมิพ์ ท่ีใช้ในการจัดการ 
         1) คอมพวิเตอร์/เคร่ืองพมิพ์ ท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนการสอน 

ลําดับ รายการ 
จํานวน

คอมพวิเตอร์
ร้อยละ 

จํานวน
เคร่ืองพมิพ์ 

ร้อยละ 

1. ห้องคอมพวิเตอร์ใช้เรียน     
 1) ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 99 15.00   
 2) หอ้งแลบ็คอมพิวเตอร์ 392 60.00   

2. คอมพวิเตอร์ประจําห้องพกัครู     
 1) ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 24 4.00 5 16.00 
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 2.00   

3. คอมพวิเตอร์ประจําสํานักงาน 82 13.00 21 68.00 
4. คอมพวิเตอร์ประจําห้องศูนย์คอมฯ 7 1.00 1 3.00 
5. คอมพวิเตอร์ประจําห้องสมุดทุกระดับช้ัน 31 5.00 4 13.00 
 รวม 645 100.00 31 100.00 

 
สรุปอภิปรายผล 
 งานวิทยสนเทศ สาํนกัผูอ้าํนวยการ พบวา่ ตลอดปีการศึกษา มีคอมพิวเตอร์ สาํหรับใชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอนและใชส้นบัสนุนการเรียนการสอนในสาํนกังาน ทั้งหมด จาํนวน 645 เคร่ือง และมีเคร่ืองพิมพ ์จาํนวน 31 
เคร่ือง แบ่งเป็น 
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 1. คอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้รียน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีจาํนวน 99 เคร่ือง             
คิดเป็นร้อยละ 15.00 
 2. คอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้รียนในหอ้งแลบ็คอมพิวเตอร์ มีจาํนวน 392 เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 3. คอมพิวเตอร์ประจาํหอ้งพกัครู ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีจาํนวน 24 เคร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ4  มีเคร่ืองพิมพ ์จาํนวน 5 เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 16.00 
 4. คอมพิวเตอร์ประจาํหอ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีจาํนวน 10 เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 2.00   
 5. คอมพิวเตอร์ประจาํสาํนกังาน มีจาํนวน 82 เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 13.00 มีเคร่ืองพิมพ ์จาํนวน 21เคร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ 68.00 
 6. คอมพิวเตอร์ประจาํหอ้งศูนยค์อมฯ มีจาํนวน 7 เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ1.00 มีเคร่ืองพิมพ ์จาํนวน 1เคร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 
 7. คอมพิวเตอร์ประจาํหอ้งสมุดทุกระดบัชั้น มีจาํนวน 31 เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีเคร่ืองพิมพ ์จาํนวน 
4 เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ13.00 
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4.3 ทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวก 
      4.3.1 งบประมาณตามแผนพฒันาโรงเรียน 
 
 1) รายรับ-รายจ่ายระหว่างปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558  

 
สรุปอภิปรายผล 

งานการเงิน แผนกการเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน พบวา่ รายรับและรายจ่าย ปีการศึกษา 2558 เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 2557 เป็นจาํนวนเงิน 20,714,018 บาท เหตุผลเน่ืองจาก 
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รายรับ :  
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    1.1 ปรับเพิ่มเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนปีการศึกษา 2557 
2. มีจาํนวนนกัเรียน EP เพิ่มข้ึน 
3. รายรับอ่ืน ๆ 
         3.1 รายรับโภชนาการ  ลดลง เน่ืองจากเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริมนมไม่ไดล้งเป็นรายรับของ 
                 โภชนาการ 
        3.2 รายรับมินิมาร์ท เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการจดัหาสินคา้มาจาํหน่ายเพิ่มเติม 
4. รายรับจดัหามาจากฝ่ายต่างๆ  
       4.1 ฝ่ายสาํนกัผูอ้าํนวยการ เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการจดัจาํหน่ายของท่ีระลึกฉลอง 36 ปี ของโรงเรียน 
       4.2 ฝ่ายวิชาการ เพิ่มข้ึน เน่ืองจาก มีจาํนวนนกัเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการมากข้ึน 
       4.3 ฝ่าย EP เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีจาํนวนนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมในการศึกษาต่างประเทศมากข้ึน 
5. เงินบริจาคเพื่อการศึกษา ลดลง เน่ืองจาก ผูป้กครองในปัจจุบนัไดป้ระสบปัญหาเศรษฐกิจ ทาํให้ขาดสภาพคล่อง
ดา้นการเงิน 
รายจ่าย :  
1. ค่าใชจ่้ายดาํเนินการ 
     1.1 เงินเดือนครูเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับ การจา้งอตัราครูใหม่ตามร่างประกาศของมูลนิธิฯ  
        (ท่ีใหค่้าตอบแทนมากกวา่เงินเดือนตามวฒิุ) 
     1.2 เงินเดือนพนกังานเพ่ิมข้ึน เพื่อรองรับกฎหมายในการปรับอตัราค่าแรงงานขั้นตํ่า 
     1.3 ค่าสาธารณูปโภค  เพิ่มข้ึน เน่ืองจากปีการศึกษา 2557 มีการก่อสร้างอาคารใหม่ จึงประมาณการค่า 
                 ไฟฟ้าและนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน 
     1.4 ค่าสวสัดิการครูและพนกังาน เพิ่มข้ึน  เน่ืองจาก มีการใหทุ้นการศึกษาสาํหรับนกัเรียนท่ียากจน มากข้ึน 
2.  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
     2.1 รายจ่ายโภชนาการ  ลดลง เน่ืองจากเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริมนมไม่ไดล้งเป็นรายจ่ายของ 
                 โภชนาการ 
3. งบพฒันา 
     3.1 งบประมาณ ฝ่ายสาํนกัผูอ้าํนวยการ ลดลง เน่ือจากมีกิจกรรม / โครงการลดลง 
     3.2 งบประมาณฝ่ายธุรการ-การเงิน ลดลง เน่ืองจาก มีกิจกรรม / โครงการลดลง 
     3.3 งบประมาณฝ่ายปกครอง ลดลง เน่ืองจากมีกิจกรรม / โครงการลดลง 
     3.4 งบประมาณฝ่ายวิชาการ เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีกิจกรรม / โครงการเพ่ิมข้ึน 
    3.5 งบประมาณฝ่าย English Program เพิ่มข้ึน  เน่ืองจากมีกิจกรรม /โครงการเพิ่มข้ึน 
    3.6 งบประมาณฝ่ายบริการ เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีกิจกรรม / โครงการเพ่ิมข้ึน 
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2) งบประมาณรายจ่ายฝ่ายต่าง  ๆระหว่างปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558 
 

ลําดับ ฝ่าย/งาน งบประมาณ 2557 งบประมาณ 2558 เพิม่/ลด 
1 สาํนกัผูอ้าํนวยการ 43,311,546 28,616,444 ลดลง -14,695,102 
2 ฝ่ายธุรการ การเงิน 11,143,870 10,591,282 ลดลง -552,588 
3 ฝ่ายปกครอง 5,579,350 4,513,660 ลดลง -1,065,690 
4 ฝ่ายวิชาการ 21,898,969 25,821,298 เพิ่มข้ึน 3,922,329 
5 ฝ่ายกิจกรรม 11,343,850 11,594,395 เพิ่มข้ึน 250,545 
6 ฝ่าย English Program 13,614,973 31,942,108 เพี่มข้ึน 18,327,135 
7 ฝ่ายบริการ 18,786,607 20,952,084 เพิ่มข้ึน 2,165,477 
 รวม 125,679,165 134,031,271 เพิม่ขึน้ 8,352,106 

 
 
 

 
 

แผนภูมิ เปรียบเทียบการใช้งบประมาณรายจ่ายฝ่ายต่าง  ๆตามแผนพฒันาโรงเรียน
ระหว่างปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558
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3) การใช้งบประมาณตามแผนพฒันาโรงเรียนของฝ่ายต่าง  ๆ 
 

ลําดับ ฝ่าย งบประมาณ ใช้ไปจํานวนเงนิ ร้อยละ 
1 สาํนกัผูอ้าํนวยการ 28,616,444 19,535,654.68 68.27 
2 ธุรการ-การเงิน 10,591,282 8,256,310.46 77.95 
3 ปกครอง 4,513,660 4,537,323.59 100.52 
4 วิชาการ 25,821,298 19,422,747.99 75.22 
5 กิจกรรม 11,594,395 8,446,831.03 72.85 
6 English Program 31,942,108 19,445,968.63 60.88 
7 บริการ 20,952,084 15,120,525.78 72.17 
 รวม 134,031,271 94,765,362.16 70.70 

                                                                                                                         สรุปขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2559 
สรุปอภิปรายผล 
 งานการเงิน แผนกการเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน พบว่า ตลอดปีการศึกษา แต่ละส่วนใชง้บประมาณตาม
แผนปฏิบติัการประจาํปี ไม่เกินร้อยละ 100 ไดแ้ก่ ฝ่ายสาํนกัผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ฝ่ายวิชาการ และฝ่าย
กิจกรรม ฝ่าย English Program และฝ่ายบริการ ส่วนท่ีใชง้บประมาณตามแผนปฏิบติัการประจาํปี เกินงบประมาณ
ท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ ฝ่ายปกครอง ใชไ้ปร้อยละ 100.52 
 

 
  

แผนภูมิ แสดงการใช้งบประมาณตามแผนพฒันาโรงเรียนของฝ่ายต่าง  ๆ
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4.3.2 อาคารสถานท่ี 
                       1) จํานวนห้องนํา้อาคารต่าง  ๆ

อาคาร ห้องนํา้ โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ก๊อกนํา้ ถังผ้าอนามัย 
 ชาย หญงิ     
อาํนวยการ 6 3 8 11 11 3 
เซนตค์าเบรียล  

ชั้น 1  3 3 2 5 5  
ชั้น 2       
ชั้น 3       
ชั้น 4       
ชั้น 5       

มงฟอร์ต  
ชั้น1  20  4 4 17 
ชั้น2 7  10 9 9  
ชั้น3 7  10 9 9  
ชั้น4 7  10 9 9  
ชั้น5 7  10 9 9  

อสัสมัชญั 19 3 24 11 11 3 
หลุยส์ มารี 10 10 20 20 20 12 
หลุยส์ ชาแนล  

ชั้น1 2 3 3 5 5 12 
ชั้น2 10  16 13 13 3 
ชั้น3 10  16 13 13  
ชั้น4 10  16 13 13  
ชั้น5 10  16 13 13  

ศกัดานุสรณ์ 36 42 9 15 15 10 
เรือนซ่อมบาํรุง 1  1 1 1  
ป้อมยาม 1  1 1 1  
รวม 110 44 163 146 146 38 
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2) อาคารสถานท่ี ประเภทอาคารเรียน ห้องพกัครู ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพวิเตอร์ ห้องประกอบการ 
ห้องนํา้ 

อาคาร ห้องเรียน ห้องพกั
ครู 

ห้อง 
ปฏิบัตกิาร 

ห้อง
คอมฯ 

ห้อง
ประกอบ 

ห้องนํา้ โถ
ปัสสาวะ 

อ่างล้าง
มือ 

อาบนํา้ ล้าง
ตวั 

ครู นร. ครู นร. ครู นร. นร. นร. 
อสัสมัชญั 21 6 3 2 8 3 19 3 24 3 15 0 0 

มงฟอร์ต 30 6 1 5 3 0 48 1 40 2 48 0 0 

เซนตค์าเบรียล 24 8 12 1 2 9 31 3 40 3 21 0 0 

หลุยส์ ชาแนล 0 6 3 1 1 5 40 3 64 5 52 0 0 

หลุยส์ มารี 0 1 9 0 9 3 12 4 16 4 12 0 0 

ศกัดานุสรณ์ 0 1 2 0 11 0 23 0 4 0 17 18 28 

บา้นพกัฯ 0 0 0 0 2 2 5 0 0 3 6 3 0 

อาํนวยการ 0 0 0 0 7 9 0 4 0 11 0 0 0 

รวมท้ังหมด 99 28 30 9 43 31 178 18 188 31 171 21 28 
 
 

4.4 ผลการพฒันาบุคลากร/ ผลงานครู 
 4.4.1 การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน จากหน่วยงานต่าง  ๆของภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศของครู 
 

 1) การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานภายในและภายนอกโรงเรียน  
 

 

ท่ี หัวข้อเร่ือง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน
ท่ีเข้า
อบรม 

จํานวนครู
สนับสนุน
ท่ีเข้า
อบรม 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง 

เฉล่ีย ร้อยละ 

1 รู้รัก ตะหนกัหนา้ท่ีของพี่นอ้ง
ชาวอสัสมัชญัสมุทรปราการ 12 245 182 63 2,940 12.00 100.00 

2 การใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ 6 245 - 63 378 1.54 25.71 

3 บูรณาการงานนกัเรียนดว้ย  
Project Base Learning 6 245 182 - 1,092 4.46 74.29 

4 
การพฒันาการจดัการเรียนรู้
หลกัการใชภ้าษา เพื่อพฒันาการ
คิดวิเคราะห์ 

6 245 21 - 126 0.51 8.57 
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ท่ี หัวข้อเร่ือง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน
ท่ีเข้า
อบรม 

จํานวนครู
สนับสนุน
ท่ีเข้า
อบรม 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง 

เฉล่ีย ร้อยละ 

5 อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการใช้
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 6 245 28 - 168 0.69 11.43 

6 การสอนสงัคมศึกษาในศตวรรษ 
ท่ี 21 6 245 22 - 132 0.54 8.98 

7 
อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์แบบ  
Active Learning 

6 245 26 - 156 0.64 10.61 

8 

อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองเทคนิค
การใชส่ื้อการสอนศิลปะกบั
เทคนิคการเรียนการสอนศิลปะ
เดก็ประถมและมธัยม 

6 245 6 - 36 0.15 2.45 

9 อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการ
สร้างโครงงานดว้ยหุ่นยนต ์ 6 245 11 - 66 0.27 4.49 

10 อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองวิธีการ
สอนดนตรีสาํหรับเดก็ 6 245 11 - 66 0.27 4.49 

11 อบรมเชิงปฏิบติัการ  
เร่ืองการประกอบอาหารวา่ง 6 245 4 - 24 0.10 1.63 

12 
อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  
การจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนภาษาจีนสมยัปัจจุบนั 

6 245 6 - 36 0.15 2.45 

13 
อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 
English Teaching Techniques for 
Right and Left Brain Learning 

6 245 24 - 144 0.59 9.80 

14 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยโครงงานเป็น
ฐาน "Project Based Learning) 

6 245 28 - 168 0.69 11.43 

15 อบรมการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

6 245 28 - 168 0.69 11.43 
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ท่ี หัวข้อเร่ือง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน
ท่ีเข้า
อบรม 

จํานวนครู
สนับสนุน
ท่ีเข้า
อบรม 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง 

เฉล่ีย ร้อยละ 

16 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉนัทอ์ยา่งย ัง่ยนื 

6 245 - 1 6 0.02 0.41 

17 
พฒันาความคิด สร้างชีวิต
ปลอดภยั ใส่ใจก่อนมีเพศสมัพนัธ์ 6 245 - 1 6 0.02 0.41 

18 
การเตรียมความพร้อมการรับการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาจากมูลนิธิฯ 

1 245 182 63 245 1.00 100.00 

19 

การพฒันาการเรียนการสอน  
โดยนาํ Quipper School มาใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
สาํหรับครูวิทยาศาสตร์ศตวรรษ 
ท่ี 21 

6 245 28 - 168 0.69 11.43 

20 

การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนอสัสมัชญั
สมุทรปราการ ระยะ 3 ปี  
(2559-2651)  

2 245 182 63 490 2.00 100.00 

21 การจดัการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ทศวรรษท่ี 21 6 245 21 - 126 0.51 8.57 

22 
อบรมเชิงปฏิบติัการระบบ SWIS 
(School Web base of information 
System) 

3 245 182 63 735 3.00 100.00 

23 อบรมนิเทศการสอน 7 245 21 - 147 0.60 8.57 

24 

ทิศทางและแนวทางพฒันา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
มูลนิธิฯ 
 

6 245 - 2 12 0.05 4.90 



117 

 

ท่ี หัวข้อเร่ือง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน
ท่ีเข้า
อบรม 

จํานวนครู
สนับสนุน
ท่ีเข้า
อบรม 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง 

เฉล่ีย ร้อยละ 

25 การประกนัคุณภาพการศึกษา 48 245 - 1 48 0.20 19.59 
26 การวิจยัทางการศึกษา 48 245 - 1 48 0.20 19.59 

27 

อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการ
ทดสอบสมรรถภาพตามเกณฑ์
กรมพลศึกษาและวิธีเลือกซ้ือและ
ใชเ้วทเทรนน่ิงใหเ้หมาะสมกบั
นกักีฬา 

6 245 17 - 102 0.42 6.94 

28 ศึกษาดูงาน สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว 
ศรีราชา จ.ชลบุรี 12 245 12 - 144 0.59 4.90 

29 
การอบรมเชิงปฏิบติัการเรียนรู้
ระบบออนไลน์ขอ้สอบ PISA สู่
การประเมินในชั้นเรียน 

20 245 3 - 60 0.24 1.22 

30 การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
โครงการลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 24 245 1 - 24 0.10 0.41 

31 ศึกษาดูงาน สวนสยามกรุงเทพ 12 245 12 - 144 0.59 4.90 

32 ศึกษาดูงานทอ้งฟ้าจาํลอง กรุงเทพ 6 245 11 1 72 0.29 4.90 

33 
ความรู้ ความเขา้ใจดา้นประกนั 
สงัคมสาํหรับลูกจา้งท่ีนายจา้งตอ้ง
รู้และการประสานงาน 

6 245 - 1 6 0.02 0.41 

34 
การแนะแนวโดยการใช้
เทคโนโลย ีSocial Media ในยคุ 
AEC 

6 245 3 - 18 0.07 1.22 

35 การเรียนหลกัสูตรพยาบาล
รามาธิบดี 6 245 1 - 6 0.02 0.41 

36 หลกัสูตรของคณะแพทยศ์าสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 6 245 1 - 6 0.02 0.41 
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ท่ี หัวข้อเร่ือง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน
ท่ีเข้า
อบรม 

จํานวนครู
สนับสนุน
ท่ีเข้า
อบรม 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง 

เฉล่ีย ร้อยละ 

37 อบรมหลกัสูตรคาํสอน ชุดชีวิต
คริสตงั เล่ม 4-6 6 245 1 - 6 0.02 0.41 

38 ศึกษาดูงาน สยามนิรมิต กรุงเทพ 6 245 12 - 72 0.29 4.90 

39 
ผูป้ระเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาภายในของมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

18 245 - 4 72 0.29 1.63 

40 ศึกษาดูงานสามพรานริเวอร์ไซต ์
นครปฐม 

6 245 12 - 72 0.29 4.90 

41 วิชาชีพครูและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 48 245 1 - 48 0.20 0.41 

42 แนวทางวิจยัเพื่อนาํไปสู่ยคุ 
Digital Economy  3 245 2 - 6 0.02 0.82 

43 
ความทา้ทายของระบบการจดัการ
ความรู้การวจิยัเพื่อการนาํไปใช้
ประโยชน ์

3 245 2 - 6 0.02 0.82 

44 

การพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเตรียมเยาวชนเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนโดยใชแ้หล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์เป็น
ฐาน 

6 245 2 - 12 0.05 0.82 

45 
แนะแนวเจาะลึกทางเลือก
การศึกษา สู่อาชีพมาแรงใน
อนาคต 

6 245 1 - 6 0.02 0.41 

46 
โครงการอบรมครูหลกัสูตรการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา  
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

32 245 3 - 96 0.39 1.22 
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ท่ี หัวข้อเร่ือง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน
ท่ีเข้า
อบรม 

จํานวนครู
สนับสนุน
ท่ีเข้า
อบรม 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง 

เฉล่ีย ร้อยละ 

47 
การพฒันาภาษาองักฤษ โครงการ 
Oversea Teacher Training 240 245 6 2 1,920 7.84 3.27 

48 หลกัสูตรดา้นอุตสาหกรรมบริการ 6 245 1 - 6 0.02 0.41 

49 การออกแบบและการพฒันา
หลกัสูตร 45 245 1 - 45 0.18 0.41 

50 
การเรียนการสอนหลกัสูตรการ
จดัการโรงแรมและภตัตาคาร และ
ธุรกิจสายการบิน 

6 245 2 - 12 0.05 0.82 

51 แนวทางการศึกษาในยคุศตวรรษ 
ท่ี 21 12 245 1 - 12 0.05 0.41 

52 
ACSP 36th Anniversary English 
Camp in Pattaya 37 245 9 - 333 1.36 3.67 

53 ความรู้ ทกัษะและจริยธรรม  
ยคุ Digital Age สู่มาตรฐานสากล 18 245 1 3 72 0.29 3.27 

54 ศึกษาดูงานโครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

30 245 1 - 30 0.12 0.41 

55 English Language Proficiency 63 245 2 - 126 0.51 0.82 

56 หลกัสูตรการศึกษาภาษาและ
การคา้จีน 24 245 1 - 24 0.10 0.41 

57 ค่ายพฒันาจริยธรรมตามจิตตา
รมณ์นกับุญหลุยส์ มารี คร้ังท่ี 18 54 245 7 8 810 3.31 3.27 

58 
การสร้างสรรคส่ื์อและการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่
กระบวนการคิด 

6 245 - 3 18 0.07 1.22 

59 
อบรมเชิงปฏิบติัการโครงการนาํ
ร่องศูนยว์ิทยาศาสตร์ Mini 
Phenomenta 

18 245 2 - 36 0.15 0.82 
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ท่ี หัวข้อเร่ือง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน
ท่ีเข้า
อบรม 

จํานวนครู
สนับสนุน
ท่ีเข้า
อบรม 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง 

เฉล่ีย ร้อยละ 

60 108 วิธีจดัการกบัคาํตาํหนิของ
ลูกคา้ 8 245 - 3 24 0.10 1.22 

61 

ระบบประกนัคุณภาพครูของ
ประเทศเกาหลี ระบบการ
ฝึกอบรมครูของประเทศเกาหลี 
และระบบการประเมินเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการสอนของครู
ประเทศเกาหลี 

3 245 - 1 3 0.01 0.41 

62 

การสอนเหตุการณ์ปัจจุบนัโดยใช้
เหตุและผลการพฒันาการคิดทาง
ประวติัศาสตร์ในประถมศึกษา 
และการเขียนเชิงวิชาการสาํหรับ
ครู 

6 245 1 - 6 0.02 0.41 

63 
พฒันาภาษาองักฤษ โครงการ 
Oversea Board of Director 
Training 

210 245 - 1 210 0.86 0.41 

64 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภณัฑเ์ดก็
กรุงเทพฯ 6 245 12 - 72 0.29 4.90 

65 การจดัการเรียนรู้และการจดัการ
ชั้นเรียน 

60 245 1 - 60 0.24 0.41 

66 ศึกษาดูงาน ไร่ทองสมบูรณ์  
จ.นครราชสีมา 6 245 12 - 72 0.29 4.90 

67 ผูอ่้านพระคมัภีร์ 6 245 - 1 6 0.02 0.41 

68 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 60 245 1 - 60 0.24 0.41 

69 สมัมนาหอ้งเรียนสีเขียว โครงการ
ศึกษาทศันคติกบัหอ้งเรียนสีเขียว 6 245 2 - 12 0.05 0.82 



121 

 

ท่ี หัวข้อเร่ือง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน
ท่ีเข้า
อบรม 

จํานวนครู
สนับสนุน
ท่ีเข้า
อบรม 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง 

เฉล่ีย ร้อยละ 

70 
อบรมเชิงปฏิบติัการค่ายสะเตม็
ศึกษาสาํหรับครูผูน้าํดา้นสะเตม็
ศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-3  

18 245 1 - 18 0.07 0.41 

71 

ศึกษาดูงานนิทรรศการและงาน
แสดงซอฟตแ์วร์เทคโนโลย ีพร้อม
กิจกรรมสมัมนาและเจรจาธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่ง
เดียวในภูมิภาค 

6 245 1 - 6 0.02 0.41 

72 ครูผูน้าํ STEM Education ช่วงชั้น
ท่ี 2 24 245 1 - 24 0.10 0.41 

73 
ศึกษาดูงาน โครงการกลา้ใหม่  
ใฝ่รู้ ปี 2558 ร่วมชมโครงการใน
พระราชดาํริ 

24 245 1 - 24 0.10 0.41 

74 ภาษาและวฒันธรรมสาํหรับ
วิชาชีพครู 45 245 1 - 45 0.18 0.41 

75 ศึกษาดูงาน ท่าอากาศโยธิน 
กองทพัอากาศ 6 245 12 - 72 0.29 4.90 

76 
ศึกษาดูงาน อุทยานประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา 6 245 12 - 72 0.29 4.90 

77 สานพลงั สร้างคุณภาพเยาวชน
ไทย กา้วไกลสู่สากล 12 245 2 - 24 0.10 0.82 

78 
การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
ค่ายสะเตม็ศึกษา ช่วงชั้นท่ี 3 
 

24 245 1 - 24 0.10 0.41 

79 
Teacher Training as Teacher 
Assistant 
 

210 245 2 - 420 1.71 0.82 
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ท่ี หัวข้อเร่ือง 
จํานวน
ช่ัวโมง 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผู้สอน
ท่ีเข้า
อบรม 

จํานวนครู
สนับสนุน
ท่ีเข้า
อบรม 

รวม
จํานวน
ช่ัวโมง 

เฉล่ีย ร้อยละ 

80 

ศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์เดก็
อ่อน  สถานสงเคราะห์คนชรา 
สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งบา้น
ก่ึงวิถีหญิง สถานสงเคราะห์คนไร้
ท่ีพึ่งบา้นก่ึงวถีิชาย รังสิต 
ปทุมธานี อุทยานพระพิฆเนศ 
เข่ือนขนุด่านปราการชล วดัหลวง
พอ่ปากแดง นครนายก 

18 245 12 - 216 0.88 4.90 

81 จิตวิทยาสาํหรับครู 45 245 1 - 45 0.18 0.41 

82 ค่ายระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 18 245 12 - 216 0.88 4.90 
83 P.3 Farewell Party Camp 2015 38 245 12 - 456 1.86 4.90 

84 ประวติัศาสตร์อยธุยา: 
ประวติัศาสตร์อาเซียน 19 245 1 - 19 0.08 0.41 

  1,916 20,580     14,359 58.54 69.77 
 
สรุปอภิปรายผล 
 งานพฒันาบุคลากร สาํนกัผูอ้าํนวยการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา มีครูเขา้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ภายในและภายนอกโรงเรียน เฉล่ียอยา่งนอ้ย  58.54 ชัว่โมง:คน:ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.77 
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 2) การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  
 
ท่ี ช่ือ-สกุล โครงการทีเ่ข้าร่วม วนั/เดือน/ปี สถาบัน/ประเทศ 

1 มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริ
ประเสริฐ 

Oversea Board of 
Director Training 

12 ก.ย.-31 ต.ค. 
2558 

สถาบนั Holmes Institute 
เมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

2 ม.เธียรเฉลิม เหล่าสุทธิ Teacher Assistant 
Program 

6 ก.พ.-26 มี.ค. 
2559 

รัฐ South Australia 
ประเทศออสเตรเลีย 

3 ม.ภคัพจน์ เมธีพิสิษฐ ์ Teacher Assistant 
Program 

6 ก.พ.-26 มี.ค. 
2559 

รัฐ South Australia 
ประเทศออสเตรเลีย 

4 ม.กมล ประทุมรุ่ง Oversea Teacher 
Training 

30 ส.ค.-24 ต.ค. 
2558 

Rinchen Higher Secondary School  
เมือง Thimphu ประเทศภูฏาณ 

5 มิสพรณษา แซ่เลา้ Oversea Teacher 
Training 

30 ส.ค-24 ต.ค 
2558 

Rinchen Higher Secondary School 
เมือง Thimphu ประเทศภูฏาณ 

6 มิสมาลี อินทร์สง่า Oversea Teacher 
Training 

30 ส.ค-24 ต.ค 
2558 

Rinchen Higher Secondary School 
เมือง Thimphu ประเทศภูฏาณ 

7 ม.วฒันา สุวรรณรักษา Oversea Teacher 
Training 

30 ส.ค-24 ต.ค 
2558 

Rinchen Higher Secondary School 
เมือง Thimphu 
ประเทศภูฏาณ 

8 ม.นิธิกร เกลด็สุวรรณ Oversea Teacher 
Training 

30 ส.ค-24 ต.ค 
2558 

Rinchen Higher Secondary School 
เมือง Thimphu ประเทศภูฏาณ 

9 ม.ทองพนู โพธิสาร Oversea Teacher 
Training 

30 ส.ค-24 ต.ค 
2558 

Rinchen Higher Secondary School 
เมือง Thimphu ประเทศภูฏาณ 

10 
มิสชนนาถ  
กลุธราภานุพงษ ์

Oversea Teacher 
Training 

30 ส.ค-24 ต.ค 
2558 

Rinchen Higher Secondary School 
เมือง Thimphu ประเทศภูฏาณ 

11 ม.ชญานิน งามล่อง Oversea Teacher 
Training 

30 ส.ค-24 ต.ค 
2558 

Rinchen Higher Secondary School 
เมือง Thimphu ประเทศภูฏาณ 

12 มิสศิริยา คนิวรานนท ์ ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 12-18 ก.ย 2558 สถาบนั Holmes Institute 

เมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

13 ม.อรรถวรวฒิุ  
ตรากิจธรกลุ 

ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 12-18 ก.ย 2558 สถาบนั Holmes Institute 

เมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 

14 มิสจิราภรณ์ จิตธรรม ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 1-10 ต.ค 2558 เมืองฮิกาชิคาวะ 

จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น 
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ท่ี ช่ือ-สกุล โครงการทีเ่ข้าร่วม วนั/เดือน/ปี สถาบัน/ประเทศ 

15 ม.คุม้พนัธ์ุ จนัทวนั ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 5-10 พ.ย 2558 กรุงโดฮาห์ ประเทศกาตาร์ 

16 ม.ปริวตัร โวหาร 
ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 5-8 ต.ค 2558 เมืองทิมพ ูประเทศภูฏาณ 

17 ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ ์ ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 5-8 ต.ค 2558 เมืองทิมพ ูประเทศภูฏาณ 

18 ม.เจนณรงค ์สาบุตร ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 10-18 มี.ค 2558 ประเทศตุรกี 

19 ม.สุรศกัด์ิ คุม้รอด ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 10-18 มี.ค 2558 ประเทศตุรกี 

20 ม.ชาญชยั จิตตภ์กัดี ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 10-18 มี.ค 2558 ประเทศตุรกี 

21 มิสสุชาดา พรหมมณี ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

10-18 มี.ค 2558 ประเทศตุรกี 

22 มิสวรรณรุ่ง รัตนชนกลุ ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 10-18 มี.ค 2558 ประเทศตุรกี 

23 ม.อดุลย ์สงศรี ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

28 มี.ค-11 เม.ย 
2558 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

24 มิสเบญจวรรณ บุญแกว้ ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 9 -27 มี.ค 2559 ประเทศญ่ีปุ่น 

25 มิสฐิติมา หมวกเพช็ร 
ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

12 มี.ค -8 พ.ค
2559 เมืองไบร์ตนั ประเทศองักฤษ 

26 มิสจรรยา สุนทรตรึก ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

12 มี.ค -3 เม.ย 
2559 เมืองไบร์ตนั ประเทศองักฤษ 

26 มิสสุประภา คาํสุข ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

13 มี.ค-9 พ.ค 
2559 เมืองนอร์ริช ประเทศองักฤษ 

 
สรุปอภิปรายผล 
 งานพฒันาบุคลากร สํานักผูอ้าํนวยการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา มีครูไปศึกษาดูงานต่างประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 10.61  
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4.4.2 ผลงานสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนไดรั้บรางวลัจากองคก์รภายนอก จาํนวน 4 รางวลั ดงัน้ี 

 
 

ท่ี รางวลัท่ีได้รับ 
1 รางวลัโรงเรียนและคุณครูส่งเสริมการอ่านยอดเยีย่มระดบัประเทศ จากบริษทันานมีบุค๊ส์ จาํกดั 
2 รางวลัชมเชยการประกวดจดัมุมหนงัสือวรรณกรรม รางวลัแวน่แกว้ ระดบัประถมศึกษา  

จากบริษทันานมีบุค๊ส์ จาํกดั 
3 รางวลัชมเชยการแข่งขนัตอบคาํถาม Nanmeebooks Go Genius Champ ระดบัประถมศึกษา  

จากบริษทันานมีบุค๊ส์ จาํกดั 
4 ไดรั้บการประเมินวา่โรงเรียนสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได ้572 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซต์

เทียบเท่า จากโครงการสนบัสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
 

4.4.3 ผลงานครู 
โรงเรียนมีการส่งเสริมคุณครูให้ส่งผลงานเข้าประกวดร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ซ่ึงปีการศึกษา 2558 สรุปครูมีผลงาน ดงัน้ี 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวลัท่ีได้รับ จากองค์กร 

1 มิสกานตธี์รา กษมกลุการ 
รางวลัครูดีเด่น 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

2 ม.อดุลย ์สงศรี รางวลัชมเชย 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

3 ม.วิลาศ พว่งเครือ รางวลัครูดีเด่น 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

4 ม.วฒันา สุวรรณรักษา รางวลัชมเชย 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

5 มิสของขวญั จนัทะราช รางวลัครูดีเด่น 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

6 ม.ศราวธุ เกียรติสมบูรณ์ชยั รางวลัชมเชย 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

7 มิสสุวรรณา ทองคาํ รางวลัครูดีเด่น 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

8 ม.วิเชียร จนัทะชารี รางวลัชมเชย 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวลัท่ีได้รับ จากองค์กร 

9 มิสปวีณา ตั้งมัน่ รางวลัดีเด่น 
บุคลากรทางการศึกษา 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

10 
มิสอภิปรียาศ ์
ปาลกวงศ ์ณ อยธุยา 

รางวลัชมเชย 
บุคลากรทางการศึกษา 

สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

11 มิสกานตธี์รา กษมกลุการ รางวลัครูดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนจงัหวดั
สมุทรปราการ 

12 ม.วิลาศ พว่งเครือ รางวลัครูดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนจงัหวดั
สมุทรปราการ 

13 มิสของขวญั จนัทะราช รางวลัครูดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนจงัหวดั
สมุทรปราการ 

14 มิสสุวรรณา ทองคาํ รางวลัครูดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนจงัหวดั
สมุทรปราการ 

15 มิสปวีณา ตั้งมัน่ รางวลัครูดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนจงัหวดั
สมุทรปราการ 

16 ภราดาทกัษบุตร 
ไกรประสิทธ์ิ รางวลัเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 

17 มิสวิไลลกัษณ์ 
วชิรสกลุโชค รางวลัเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 

18 ม.รณฤทธ์ิ กิตติกรสกลุ รางวลัชนะเลิศ 
ประเภทครูผูส้อนระดบัม.1-3 

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

19 มิสฐิติพร จิตจาํรูญ 
รางวลัชมเชย 
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

20 ภราดาทกัษบุตร 
ไกรประสิทธ์ิ รางวลัหน่ึงแสนครูดี สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 

21 มิสฐิติพร จิตจาํรูญ รางวลัหน่ึงแสนครูดี สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 
 รวม 21  รางวลั 
 
สรุปอภิปรายผล 
 งานพฒันาบุคลากร สํานักผูอ้าํนวยการ พบว่า ตลอดปีการศึกษา มีครูท่ีไดรั้บรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเภทต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.57 
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4.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้เก่ียวข้อง 
 โรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม (Co-Operation) โดยใหค้วามสาํคญักบัการ
ทาํงานของบุคลากรทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย (Stake Holders) กบัทางโรงเรียน ดงัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัทางโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก จึงถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัท่ีโรงเรียนจะตอ้งสร้างความร่วมมือโดยอาศยักิจกรรม โครงการและงานต่าง ๆ 
ท่ีทุกภาคส่วนจะตอ้งร่วมกนัคิด วางแผน และดาํเนินไปดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีใน
การพฒันาโรงเรียนร่วมกนั ดงันั้นขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อนาํไปสู่การบริหารจดัการจึงถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัในการ
ทาํงานเพ่ือพฒันาสู่เป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

 1) การให้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน 
                  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครอง และชุมชนอยูใ่นระดบัดีมาก โดยทางโรงเรียนไดจ้ดั
กิจกรรมต่าง ๆ ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชนสรุป ดงัน้ี 
 

ลําดับ เร่ือง 
จํานวนคร้ังท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

1 กิจกรรมอนุรักษม์รดกโลก 1   
2 กิจกรรมผา้ป่าตาํราเรียน 1   
3 กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 1   
4 กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 1   

5 กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนวนั
เขา้พรรษา 1     

6 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1   
7 กิจกรรมร่วมพฒันาสวนหยอ่ม 1   
8 กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน 1   

9 ค่ายพฒันาจริยธรรมตามจิตตารมณ์
นกับุญหลุยส์ มารีย ์คร้ังท่ี  18 1     

10 กิจกรรมACSPแบ่งปันความรักเทศกาล
พระคริสตสมภพ 1     

12 กิจกรรม Giving & Sharing 1   

13 กิจกรรมรดนํ้าดาํหวัผูใ้หญ่ วนั
สงกรานต ์ 1     

14 กิจกรรมตกับาตรขา้วสาร อาหารแหง้ 1   
 รวม 13   
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ส่วนที ่5 
สารสนเทศเพื่อการรายงาน 

 
 สารสนเทศเพ่ือการรายงาน ของโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ สามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 5.2 ผลการสาํรวจความพึงพอใจ (Stakeholders) 
 5.3 สรุปผลการดาํเนินงานตามเป้าหมายแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
5.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง เป็นการสรุปผลการดาํเนินงาน การพฒันาคุณภาพการศึกษา และ
ความสําคญัในการบริหารงานของโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ ตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนไดจ้ดัทาํ
แผนปฏิบติังานตลอดปี ตามแผนพฒันาโรงเรียน (พ.ศ.2555-2558) ท่ีมีนโยบายให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ดาํเนินงาน
และโครงการตามแผนพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีการตรวจสอบสรุปและประเมินผลของแต่ละงาน โครงการอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยมีการติดตามและรวบรวมผลการประเมินเพื่อจะไดท้ราบจุดเด่นและจุดท่ีควรแกไ้ขเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานกาํหนดในปีการศึกษาต่อไป 

 
 5.1.1 มาตรฐานการศึกษา 
                    การประเมินคุณภาพ ในระดบัตวับ่งช้ี ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาและการมาตรการส่งเสริม  พิจารณาจากค่าร้อยละเฉล่ียตามเกณฑ์
พิจารณาในแต่ละตวับ่งช้ีแบ่งเป็น  5 ระดบั ดงัน้ี 
 

ระดับคะแนน ค่าร้อยละ แปลคุณภาพ 
1  0.00 – 49.99 ปรับปรุง 
2 50.00 – 59.99 พอใช ้
3 60.00 – 74.99 ดี 
4 75.00 -  89.99 ดีมาก 
5 90.00 – 100.00 ดีเยีย่ม 

                * ระดบัดีข้ึนไป (ระดบั3-5) 
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1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งช้ี 
จํานวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

1.1   ผูเ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักาย
สมํ่าเสมอ  (0.5) 4,410 4,176 94.70 0.47  

1.2   ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑม์าตรฐาน (0.5) 4,410 3,985 89.76 0.45  

1.3   ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั
อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ (1) 

4,410 4,318 97.92 0.98 
 

1.4   ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม (1) 4,410 4,278 97.00 0.97 

 

1.5   ผูเ้รียนมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น  (1) 4,410 4,203 95.30 0.95  
1.6   ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นนัทนาการตามจินตนาการ (1) 4,410 4,326 98.10 0.97  

ผลรวม   95.46 4.79 ดีเยีย่ม 
 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพงึประสงค์ 

ตัวบ่งช้ี 
จํานวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

2.1  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร (2)  4,410 4,395 99.68 1.99  
2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ื้น และกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ (1) 4,410 4,354 98.73 0.99  
2.3  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีต่างกนั  (1) 4,410 4,245 96.25 0.96  
2.4  ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
(1) 

4,410 4,300 97.50 0.98  

2.5 พฒันาค่านิยมตามวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารีย ์กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ตและการมีส่วนร่วมในการกระทาํเพื่อการ 
เปล่ียนแปลงในสงัคม (BSG) 

4,410 4,290 97.27 -  

ผลรวม   97.89 4.92 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ี 
จํานวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

3.1  มีนิสยัรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จาก 
หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั (2) 4,410 4,229 95.90 1.92  

3.2  มีทกัษะในการฟัง พดู เขียน รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้ 
หาความรู้เพิ่มเติม (1) 4,410 4,264 96.70 0.97  

3.3  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
แบ่งปันและเติมเตม็ เกิดการเรียนรู้ระหวา่งกนั (1) 4,410 4,327 98.12 0.98  

3.4  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน (1) 4,410 4,303 97.58 0.98  
3.5  ใฝ่รู้ แสวงหาความเช่ือ  ค่านิยม วิถีชีวติและนาํไป 
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  (BSG) 4,410 4,332 98.24 -  

3.6  มีวิจารณญาณในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม 
อยา่งฉนัทมิ์ตร (BSG) 

4,410 4,278 97.00 -  

3.7  มีทกัษะในการอ่านหนงัสือนอกเวลาอยา่งนอ้ย 10 เล่ม/  
ภาคเรียน (ACSP) 4,410 4,137 93.80 -  

ผลรวม   96.76 4.85 ดีเยีย่ม 
 

 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์   ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีต ิ
                           สมเหตุผล 

ตัวบ่งช้ี 
จํานวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

4.1  สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสาร  
โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (2) 4,410 4,339 98.38 1.97  

4.2  เสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาของตน (1) 4,410 3,995 90.60 0.91  
4.3  กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี 
เหตุผลประกอบ (1)   4,410 4,185 94.90 0.95  

4.4  มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ  (1) 4,410 4,131 93.68 0.94  

4.5  รู้ทนั ฉลาดเลือกและสามารถประยกุตใ์ชส่ื้อและสาร  
รวมทั้งเทคโนโลยแีละเครือข่ายทางสงัคม (BSG) 4,410 4,083 92.58 -  
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ตัวบ่งช้ี 
จํานวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

4.6  สามารถส่ือสาร เขียน และนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
โดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสมได ้มีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือไดท้ั้ง 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาจีน(ACSP) 

4,410 4,149 94.09 -  

ผลรวม   94.04 4.77 ดีเยีย่ม 
 
 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 
จํานวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

5.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ ์(1)   4,410 3,696 83.82 0.84  

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ ์(1)   4,410 4,229 98.33 0.98  

5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป   
ตามเกณฑ ์(2) 4,410 4,323 99.51 1.99  

5.4  ผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์(1) 4,410 4,219 76.99 0.77  
5.5  สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศ (BSG)    4,410 4,162 94.37 -  

5.6  ผูเ้รียนระดบัชั้น ม.6  สามารถผา่นการทดสอบความรู้ 
ภาษาองักฤษ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า  
IELTS ระดบั 5 ข้ึนไป (ACSP) 

401 235 58.54 -  

ผลรวม   85.26 4.58 ดีมาก 
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มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีด ี
               ต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งช้ี 
จํานวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

6.1  วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ (2) 4,410 4,059 92.05 1.84  
6.2   ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจใน 
ผลงานของตนเอง (1) 4,410 4,147 94.04 0.94  

6.3  ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้(1) 4,410 4,174 94.65 0.95  
6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบั 
อาชีพท่ีตนเองสนใจ (1) 4,410 4,302 97.56 0.98  

6.5  สามารถเช่ือมประสานการทาํงานร่วมกนัของบุคคล 
และหรือหน่วยงานต่างๆจนบรรลุผลสาํเร็จตาม 
วตัถุประสงคน์ั้นๆ (BSG) 

4,410 4,313 97.79 -  

6.6  เขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัชั้นนาํทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ (ACSP) 4,410 4,410 100 -  

6.7  จาํนวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัใน 
ระดบันานาชาติ เพิ่มข้ึน (ACSP) 4,410  เพิ่มข้ึน -  

ผลรวม   96.02 4.71 ดีเยีย่ม 
  
มาตรฐานท่ี 6 (BSG) ผู้เรียน “ยดึมั่นสัจธรรม มีความวริิยะ อุตสาหะและรับผดิชอบต่อสังคม” 

ตัวบ่งช้ี 
จํานวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

6.1 (BSG) ยดึมัน่สจัธรรม 4,410 4,224 95.78 -  
6.2 (BSG) มีความวิริยะ อุตสาหะ 4,410 4,231 95.94 -  
6.3 (BSG) รับผดิชอบต่อสงัคม 4,410 4,292 97.33 -  

ผลรวม   96.35 - ดีเยีย่ม 
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2) ด้านการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 7   ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 
จํานวนครู คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

7.1  ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(1) 182 177 97.00 0.97 

 

7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการ 
วางแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน (1) 182 171 94.00 0.94  

7.3  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ พฒันาการ 
ทางสติปัญญา (2) 

7.3.1 182 174 95.50 
1.92 

 
7.3.2(1)   97.00 
7.3.2(2)   95.50 

7.4  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบั 
การนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา  
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ (1) 

7.4.1(1) 
 182 176 96.69 

0.96 
 

7.4.1(2)   96.13 
7.5  ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย (1) 182 171 94.00 0.94  

7.6  ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้ง 
ดา้นการเรียนและคุณภาพ ชีวิตดว้ยความเสมอภาค(1) 182 177 97.31 0.97  

7.7  ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการ   
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลใน 
การปรับการสอน(1) 

7.7.1(1) 182 176 96.67 
0.99 

 
7.7.1(2) 182 182 99.89 
7.7.2 182 182 100 

7.8  ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ   
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา (1) 

7.8.1(1-5) 182 171 94.10 
0.87 

 
7.8.2   80.00 

7.9  ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  
เตม็ความสามารถ (1) 

182 179 98.18 0.98  

7.10  มีวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมัน่ใหภ้าระหนา้ท่ีสาํเร็จสูงสุด (BSG) 182 172 94.44 -  
7.11 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG) 182 172 94.40 -  
7.12 สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร (ACSP) 182 171 93.80 -  
7.13 สามารถใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ (ICT)ในการวดั ประเมินผล  
และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์  

182 177 97.25 -  

ผลรวมคะแนน             95.18 9.54 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหาร  ปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ท่ีได้ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

8.1  ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน (1) 

96.11 0.96  

8.2  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ   
ประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ (2) 

100 2.00  

8.3  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี 
กาํหนดไวใ้น แผนปฏิบติัการ (2) 

100 2.00  

8.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อาํนาจ (2)        

96.11 1.92  

8.5  นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 90.01 0.90  
8.6  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั 
การศึกษาเตม็ ศกัยภาพและเตม็เวลา (2) 

100 2.00  

8.7  ผูบ้ริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบติัตน  
กฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต (BSG)        

95.00 -  

8.8  ผูบ้ริหารมีความวิริยะ อุตสาหะ  มุ่งมัน่ใหภ้าระหนา้ท่ี ของสถานศึกษา 
ไดส้าํเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG) 

95.56 -  

8.9  ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ธรรมาชนท่ีดี  ปฏิบติัตนตาม 
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ (BSG) 

97.04 -  

8.10 ผูบ้ริหารยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการศึกษา (BSG) 93.89 -  
8.11 ผูบ้ริหารนาํระบบประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
ระบบประกนัหลกัการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
จดัการ (BSG) 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48) 

95.15 - 

 

8.12 ผูบ้ริหารและผูร่้วมบริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ACSP) 

94.85 -  

8.13 ผูบ้ริหารและผูร่้วมบริหาร มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเทียบเท่า 
IELTS ท่ีระดบั 5 ข้ึนไป (ACSP) 

85.06 -  

ผลรวมคะแนน           95.29 9.78 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพ 
                          และเกิดประสิทธิผล  

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ท่ีได้ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด (2) 97.33 1.95  
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานของ สถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย (1) 

96.11 0.96  

9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา (2) 94.59 1.89  
ผลรวมคะแนน           96.01 4.80 ดีเยีย่ม 

 
มาตรฐานท่ี  10 สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
  อย่างรอบด้าน 
 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ท่ีได้ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน (2 คะแนน) 96.25 1.93  
10.2 จดัรายวชิาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  
ความสามารถ และความสนใจ (2 คะแนน) 

96.04 1.92  

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน (1 คะแนน) 

97.00 0.97  

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (1 คะแนน) 

97.00 0.97  

10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยา่งสมํ่าเสมอ (2 คะแนน) 

98.00 1.96  

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้รียน 
ทุกคน (2 คะแนน) 

95.97 1.92  

10.7 จดัหลกัสูตรสถานศึกษา มีมาตรฐานสากล (ACSP) 92.33 -  
10.8 จดัหนงัสือ ตาํราเรียน และส่ือ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ACSP) 100 -  

ผลรวมคะแนน           96.57 9.67 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานท่ี  11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อม การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ  
  มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ท่ีได้ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน มัน่คง สะอาด และปลอดภยั มีส่ิง
อาํนวยความสะดวกพอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และ
มีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน (4 คะแนน) 

92.20 3.69  

11.2 จดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน (3 คะแนน) 

92.50 2.78  

11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (3 คะแนน) 

100 3.00  

11.4 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มตามกฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต (BSG) 92.28 -  
ผลรวมคะแนน           94.25 9.47 ดีเยีย่ม 

 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 และดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ท่ีได้ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

12.1  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( 1 คะแนน) 96.00 0.96  
12.2  จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( 1 คะแนน) 

96.00 0.96  

12.3  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อ 
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา ( 1 คะแนน) 

94.34 0.94  

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ( 0.5 คะแนน) 

96.00 0.48  

12.5  นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา 
คุณภาพการศึกษา ( 0.5 คะแนน) 

100 0.50  

12.6  จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  95.33 0.95  
12.7  สถานศึกษามีการบริหารและดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) 

94.00 -  

ผลรวมคะแนน           95.95 4.79 ดีเยีย่ม 
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3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
                             ผนึกพลังเช่ือมโยง การดาํเนินงานและการพฒันาร่วมกับบุคคล องค์กรต่าง ตๆลอดจนให้การ  
                            สนับสนุนต่อบรรดาผู้ท่ีด้อยโอกาสต่าง  ๆ  

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ท่ีได้ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน ์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือ่พฒันาการ 
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
(5 คะแนน) 

93.80 4.69  

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง 
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง (5 คะแนน) 

93.12 4.66  

13.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่างๆ ในกระบวนการ 
ศึกษาเพื่อผนึกพลงัเช่ือมโยงและส่งเสริมการดาํเนินงานและการพฒันา 
ร่วมกบับุคคลและองคก์รต่างๆตลอดจน ใหก้ารสนบัสนุนต่อบรรดาผูท่ี้ 
ดอ้ยโอกาสต่าง ๆ (BSG) 

94.00 -  

13.4 สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการทาํงานใด ๆ กบัสถาบนัของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  

94.70 -  

ผลรวมคะแนน           93.91 9.35 ดีเยีย่ม 
 

4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกําหนดขึน้ 

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ท่ีได้ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสยัทศัน์  
        ปรัชญา และ จุดเนน้ของสถานศึกษา (3 คะแนน) 

96.63 2.90  

14.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์  
        ปรัชญา และ จุดเนน้ของสถานศึกษา (2 คะแนน) 

96.47 1.93  

ผลรวมคะแนน           96.55 4.83 ดีเยีย่ม 
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5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม 
               สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้   

ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละ 
ท่ีได้ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง 
การปฏิรูป การศึกษา (3 คะแนน) 

94.71 2.84  

15.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2 คะแนน) 98.24 1.96  
ผลรวมคะแนน           96.48 4.80 ดีเยีย่ม 

 
5.1.1.2 สรุปผลการประเมินมาตรฐาน  
 
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 
1. ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ 
2. ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง    
    โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
3. มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
4. เอ้ืออาทรผูอ่ื้น และกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ 
5. ใฝ่รู้  แสวงหาความเช่ือ  ค่านิยม วิถีชีวติและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
6. เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น แบ่งปันและเติมเตม็ เกิดการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
7. สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสาร โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
8. กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
9. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
10. ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
11. เขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัชั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
12. สามารถเช่ือมประสานการทาํงานร่วมกนัของบุคคลและหรือหน่วยงานต่างๆจนบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคน์ั้นๆ 
13. รับผดิชอบต่อสงัคม 
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จุดท่ีควรพฒันา 

1. ผูเ้รียนบางคนมีนํ้าหนกั ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 
2. ผูเ้รียนบางคนยงัไม่มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 
3. ผูเ้รียนบางคนยงัไม่ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีต่างกนั   
4. ผูเ้รียนบางคนยงัขาดนิสยัรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั 
5. ผูเ้รียนบางคนยงัไม่สามารถเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาของตน 
6. ผูเ้รียนบางคนยงัไม่รู้ทนั ฉลาดเลือกและสามารถประยกุตใ์ชส่ื้อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยแีละเครือข่ายทางสงัคม 
7. ผูเ้รียนระดบัชั้น ม.6 ทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า IELTS ระดบั 5 ข้ึนไปไม่ 
     เป็นไปตามเกณฑ ์
8. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนบางกลุ่มสาระไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
9. ผูเ้รียนบางคนขาดการยดึมัน่สจัธรรม 
 
แนวทางการพฒันา 
1. จดัโครงการ/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้นํ้าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑอ์ยา่งเป็นรูปธรรม   
2. จดักิจกรรส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามสุขบญัญติั 10 ประการอยา่งต่อเน่ือง เช่น การลา้งมือก่อนรับประทาน   
    อาหารและหลงัเขา้หอ้งนํ้า เป็นตน้ และรักการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสม 
3. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยความเขา้ใจ 
4. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนงัสือ บทความ หรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ทุกท่ีเม่ือมีเวลาและโอกาส 
5. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถบอกวิธีการ/ขั้นตอนในการแกปั้ญหาจากชีวิตจริงหรือสถานการณ์จาํลองไดอ้ยา่ง 
    เหมาะสมและมีความเป็นไปได ้
6. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันาการเรียนรู้ร่วมกบับุคคลในสงัคมทุกระดบั 
7. พฒันาผูเ้รียนระดบัชั้น ม.6 ใหส้ามารถผา่นการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน 
    เทียบเท่า IELTS ระดบั 5 ข้ึนไปใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
8. พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระดบัโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดบัชั้นใหสู้งยิง่ข้ึน 
9. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ถึงและปฎิบติัตามสจัธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 
1. ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการ ปรับการสอน 
2. ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
3. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐานคิดทั้งดา้น 
    วิชาการและการจดัการ 
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4. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น แผนปฏิบติัการ 
5. ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
6. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 
7. นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 
8. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ 
    ของผูเ้รียน 
9. สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
10. จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ 
      มีส่วนร่วม 
11. นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
12. กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
13. จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
      ของสถานศึกษา 
14. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
1. ครูบางคนยงัไม่ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
2. ผูร่้วมบริหาร บางคนมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
3. นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
4. ผูป้กครองและชุมชนบางส่วนไม่เห็นความสาํคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
5. จดัหลกัสูตรสถานศึกษา มีมาตรฐานสากล  
6. จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 
7. หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน มัน่คง สะอาด และปลอดภยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่น 
    สภาพใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 
8. บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯบางคนยงัไม่มี มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ 
    คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  
9. การใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษาไม่สะทอ้นภาพอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางการพฒันา 
1. พฒันาครู/บุคลากรทางการศึกษาใหป้ระพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
    เช่น การแต่งกาย การใชว้าจาท่ีสุภาพต่อความเป็นครู และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เช่น การสูบบุหร่ี/ด่ืมสุรา/         
    เล่นการพนนัต่อหนา้ผูเ้รียนและสาธารณะชน เป็นตน้ 
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2. พฒันาผูร่้วมบริหาร ใหมี้ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเทียบเท่า IELTS ท่ีระดบั 5 ข้ึนไป 
3. ทบทวนการดาํเนินการการบริหารการจดัการศึกษาใหค้รอบคลุมทั้ง 7 ฝ่าย  
4. ทบทวน พฒันา การจดักิจกรรมเพ่ือประสานความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้กครอง ชุมชน  
5. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (เป็นภาษาองักฤษ) จดัการเรียนการสอนโดย      
    ใชภ้าษาองักฤษ เป็นส่ือสามารถเทียบเคียงกบัสถาบนันานาชาติ 
6. พฒันาแผนงาน โครงการ กิจกรรมเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  สาํรวจขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลดว้ย 
    วิธีการท่ีหลากหลาย การคดักรองและจาํแนกผูเ้รียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ   
7. ปรับปรุงภายในบริเวณสถานศึกษาปราศจาก กล่ินและเสียงรบกวน รวมทั้งไม่มีพื้นท่ีเส่ียงต่ออนัตราย 
8. พฒันาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ   
     คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
9. ใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการทาํงานใด ๆ กบัสถาบนัของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง 
    ประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
2. สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่างๆ ในกระบวนการศึกษาเพื่อผนึกพลงัเช่ือมโยงและส่งเสริมการ  
    ดาํเนินงานและการพฒันาร่วมกบับุคคลและองคก์รต่างๆตลอดจน ใหก้ารสนบัสนุนต่อบรรดาผูท่ี้ดอ้ยโอกาสต่าง ๆ 
3. มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 
    สถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
จุดท่ีควรพฒันา  

1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และ 
    องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
แนวทางการพฒันา 
1. จดัทาํโครงการ/กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน ครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ี 
     เก่ียวขอ้ง ชุมชน เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 
1. จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสยัทศัน์ ปรัชญา และ จุดเนน้ของสถานศึกษา 
2. ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา และ จุดเนน้ของสถานศึกษา 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
ไม่มี 
 
แนวทางการพฒันา 
ไม่มี 
 
5. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น 
1. จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
ไม่มี 
 
แนวทางการพฒันา 
ไม่มี 
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5.2 ผลการสํารวจความพงึพอใจ (Stakeholders) 
      5.2.1 หัวข้อการสํารวจ 

 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปรากา ปีการศึกษา 2558 
 

      5.2.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ผูป้กครอง/ชุมชน และครู ต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

อสัสมัชญัสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นปกครอง ดา้นกิจกรรม และดา้นบริการ 
 
     5.2.3 กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัเรียน ป.4-ป.6 จาํนวน 1,049 คน นกัเรียน ม.1-ม.3 จาํนวน 330 คน นกัเรียน ม.4-ม.6 จาํนวน 370 คน 
ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา จาํนวน 387 คน และผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา จาํนวน516 
คน และครู จาํนวน 245 คน 

 
     5.2.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครอง/ชุมชนต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนอสัสัมชญั
สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ  
ปีการศึกษา 2558 

 
     5.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติภาคบรรยาย (descriptive statistics) 
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ลกัษณะของความพึงพอใจนกัเรียน ผูป้กครอง/ชุมชน และครูท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ

สอนของโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 โดยใชส้ถิติภาคบรรยาย (descriptive statistics)       
การวิเคราะห์ ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for windows  
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 5.2.6 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
         5.2.6.1 ความพงึพอใจของผู้เก่ียวข้องท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 
 

 1) นักเรียน ครู และผู้ปกครอง/ชุมชน มีความพงึพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านวชิาการ 
 นกัเรียน มีความพึงพอใจ     เฉล่ียร้อยละ 89.91  คุณภาพระดบัดีมาก 
 ผูป้กครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ    เฉล่ียร้อยละ 91.05 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 ครู มีความพึงพอใจ     เฉล่ียร้อยละ 90.51 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 สรุปนกัเรียน ผูป้กครอง/ชุมชนและครู มีความพึงพอใจ เฉล่ียร้อยละ 90.49 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 
 2) นักเรียน ครู และผู้ปกครอง/ชุมชน มีความพงึพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านปกครอง 
 นกัเรียน มีความพึงพอใจ     เฉล่ียร้อยละ 87.06  คุณภาพระดบัดีมาก 
 ผูป้กครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ    เฉล่ียร้อยละ 89.42  คุณภาพระดบัดีมาก 
 ครู มีความพึงพอใจ     เฉล่ียร้อยละ 94.91 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 สรุปนกัเรียน ผูป้กครอง/ชุมชน และครู มีความพึงพอใจ เฉล่ียร้อยละ 90.46 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 
 3) นักเรียน ครู และผู้ปกครอง/ชุมชน มีความพงึพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านกิจกรรม 
 นกัเรียน มีความพึงพอใจ     เฉล่ียร้อยละ 93.85  คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 ผูป้กครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ    เฉล่ียร้อยละ 88.44 คุณภาพระดบัดีมาก 
 ครู มีความพึงพอใจ     เฉล่ียร้อยละ 93.85 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 สรุปนกัเรียน ผูป้กครอง/ชุมชนและครู มีความพึงพอใจ เฉล่ียร้อยละ 92.05 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 
 4) นักเรียน ครู และผู้ปกครอง/ชุมชน มีความพงึพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้านบริการ 
 นกัเรียน มีความพึงพอใจ     เฉล่ียร้อยละ 89.18 คุณภาพระดบัดีมาก 
 ผูป้กครอง/ชุมชน มีความพึงพอใจ    เฉล่ียร้อยละ 90.13 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 ครู มีความพึงพอใจ     เฉล่ียร้อยละ 90.54 คุณภาพระดบัดีเยีย่ม 
 สรุปนกัเรียน ผูป้กครอง/ชุมชนและครู มีความพึงพอใจ เฉล่ียร้อยละ 89.95 คุณภาพระดบัดีมาก 
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5.3 สรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมายแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนครบทุกมิติ (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา) เคารพกฏกติกาของสงัคม 
และยดึมัน่ในสจัธรรมนาํชีวิต มีจิตสาธารณะ 
 

เป้าหมาย 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ (เฉล่ีย ร้อยละ 87.50) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.1 ผูเ้รียน มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพกายและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ  
ร้อยละ 85 ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั   

94.70   

1.2 ผูเ้รียน มีนํ้าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑร้์อยละ80ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมชัง่นํ้ าหนกั วดัส่วนสูง และทดสอบ   

89.76   

1.3 ผูเ้รียน ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ 
รุนแรงโรค ภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ ร้อยละ 90  ระดบัดีข้ึนไป   
       - จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัตนเองจากส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมา ความรุนแรง  
         อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
       - โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุในโรงเรียน 

97.92   

1.4 ผูเ้รียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมเห็น 
คุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมร้อยละ90 ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา   

97.00   

1.5 ผูเ้รียน มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ใหเ้กียรติผูอ่ื้น ร้อยละ 90  ระดบัดีข้ึนไป  
       - กิจกรรมเน่ืองในวนัสาํคญัต่างๆ 
       - กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย 
       - กิจกรรมเอ้ืออาทรและกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ  

95.30   

1.6 ผูเ้รียน สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ 
นนัทนาการตามจินตนาการ ร้อยละ 90  ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา 

98.10   

เฉล่ีย  95.46   
 

จากตาราง เป้าหมายท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ โดยภาพรวม ร้อยละ 95.46  (ดีเยีย่ม) บรรลุ
เป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 87.50 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบวา่ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด 
อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 1.6 ผูเ้รียน เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม
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เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 98.10  ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 1.3 ผูเ้รียน 
ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงโรค ภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 
ร้อยละ 97.92  และตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี1.2  ผูเ้รียน             
มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ร้อยละ 89.76 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 1.1 ผูเ้รียน มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพกายและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ ร้อยละ 94.70 
 
เป้าหมาย 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพงึประสงค์ (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 
 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
2.1  ผูเ้รียน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  ร้อยละ 90  ระดบัดีข้ึนไป   
       - โครงการโรงเรียนสวยดว้ยมือเรา  
       - กิจกรรม Smart  Student   

99.68   

2.2  ผูเ้รียน เอ้ืออาทรผูอ่ื้น และกตญัญูกตเวที ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน   
       - กิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้นและโรงเรียน 

98.73   

2.3  ผูเ้รียน ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีต่างกนั ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมรักษถ่ิ์น 

96.25   

2.4  ผูเ้รียน ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 90  
ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมโรงเรียนสร้างสรรคส์มัพนัธ์ ชุมชน   
       - กิจกรรม ACSP  EARTH  CARE  SOCIETY 

97.50   

2.5  ผูเ้รียน พฒันาค่านิยมตามวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารีย ์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
และการมีส่วนร่วมในการกระทาํเพื่อการเปล่ียนแปลงในสงัคม (BSG) ร้อยละ 90   
ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมทกัษะชีวิต & Unity Camp 

97.27   

เฉล่ีย  97.89   
 

จากตาราง เป้าหมายท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์โดยภาพรวม ร้อยละ 97.89  
(ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบว่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมี
ค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 2.1 ผูเ้รียน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร       
ร้อยละ 99.68 ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 2.2 ผูเ้รียน เอ้ืออาทรผูอ่ื้น และกตญัญูกตเวที ร้อยละ 98.73 และตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 2.3 ผูเ้รียน ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ี
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ต่างกนั  ร้อยละ 96.25 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 2.5 ผูเ้รียน พฒันาค่านิยมตามวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารีย ์กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ตและการมีส่วนร่วมในการกระทาํเพื่อการเปล่ียนแปลงในสงัคม (BSG) ร้อยละ 97.27 
เป้าหมาย 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  

(เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 
 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
3.1  ผูเ้รียน มีนิสยัรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากหอ้งสมุด แหล่ง 
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวัร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

95.90   

3.2  ผูเ้รียน มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้ 
เพิ่มเติม ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป  
       - กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการอ่าน  พดู  คิด และ เขียนส่ือความ 

96.70   

3.3  ผูเ้รียน เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ 
ระหวา่งกนั ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

98.12   

3.4  ผูเ้รียน ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงานร้อยละ90ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมเสนองานอยา่งสร้างสรรคด์ว้ย Presentation 

97.58   

3.5  ผูเ้รียน ใฝ่รู้  แสวงหาความเช่ือ  ค่านิยม วิถีชีวิตและนาํไปประยกุตใ์ชใ้น  
ชีวิตประจาํวนั  (BSG.)  ร้อยละ 90  ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมรักษถ่ิ์น 

98.24   

3.6  ผูเ้รียน มีวจิารณญาณในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมอยา่งฉนัทมิ์ตร (BSG)  
ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมรักษถ่ิ์น 

97.00   

3.7  ผูเ้รียน มีทกัษะในการอ่านหนงัสือนอกเวลาอยา่งนอ้ย 10 เล่ม/ภาคเรียน  
 (ACSP) ร้อยละ 90  ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

93.80   

เฉล่ีย  96.76   
จากตาราง เป้าหมายท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง โดยภาพรวม ร้อยละ 96.76  (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จ พบว่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 3.5 ผูเ้รียน ใฝ่รู้  
แสวงหาความเช่ือ  ค่านิยม วิถีชีวิตและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  (BSG) ร้อยละ 98.24 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ
ท่ี 3.3  ผูเ้รียน เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั ร้อยละ 98.12 และตวัช้ีวดั
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ความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 3.7  ผูเ้รียน มีทกัษะในการอ่านหนงัสือนอก
เวลาอยา่งนอ้ย 10 เล่ม/ภาคเรียน (ACSP) ร้อยละ 93.80 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 3.1  ผูเ้รียน มีนิสัยรักการอ่าน และ
สามารถแสวงหาความรู้จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั ร้อยละ 95.90 

 
 

เป้าหมาย 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์   ตดัสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างม ี
สติสมเหตุผล  (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 

 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

4.1  ผูเ้รียน สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือ 
เขียนตามความคิดของตนเอง  ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป 
      - กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการอ่าน  พดู  คิด และ เขียนส่ือความ  

98.38   

4.2  ผูเ้รียน นาํเสนอวิธีคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีของตน  ร้อยละ 90    
ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทางดา้นความคิด 
       - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทางดา้นทกัษะกระบวนการ 

90.60   

4.3  ผูเ้รียน กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ    
ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป  
       - กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

94.90   

4.4  ผูเ้รียน มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ 90   
ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมออกแบบสร้างสรรค ์
       - ภาพพิมพ ์ม.1 - ม.6 
       - Contemporary Thai Dance ม.4 
       - Show & Share ม.5 

93.68   

4.5  ผูเ้รียน รู้ทนั ฉลาดเลือกและสามารถประยกุตใ์ชส่ื้อและสาร รวมทั้งเทคโนโลย ี
และเครือข่ายทางสงัคม (BSG)  ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมเสนองานอยา่งสร้างสรรคด์ว้ย Presentation 

92.58   

4.6  ผูเ้รียน สามารถส่ือสาร เขียน และนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้โดยใชส่ื้อท่ี   
เหมาะสมได ้มีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือไดท้ั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาจีน 
(ACSP) ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
 

94.09   
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ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
       - Weekly Spelling Tests 
       - Reading for Clear Understanding 
       - Analytical Reading and Writing 
       - อ่านออกเสียงและท่องศพัทโ์ดยใชพ้ินอิน 
       - การเขียนอกัษรจีน 
       - สนทนาภาษาจีนเบ้ืองตน้ 
       - อ่านบทความภาษาจีนและแปลความหมาย

   

เฉล่ีย  94.04   
 
จากตาราง เป้าหมายท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล โดยภาพรวม ร้อยละ 94.04 (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00  
เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสําเร็จ พบว่า ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จท่ี 4.1 ผูเ้รียน สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง ร้อยละ 98.38 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 4.3 ผูเ้รียน กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบร้อยละ 94.90 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 4.2  ผูเ้รียน 
นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีของตน ร้อยละ 90.60 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 4.5 ผูเ้รียน รู้ทนั ฉลาด
เลือกและสามารถประยกุตใ์ชส่ื้อและสาร รวมทั้งเทคโนโลยแีละเครือข่ายทางสงัคม (BSG) ร้อยละ 92.58 
 
เป้าหมาย 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร (เฉล่ีย ร้อยละ 78.33)  

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
5.1  ผูเ้รียน ร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบั เกรด 3-4 รวมทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
       - กิจกรรมเตรียมความพร้อมผูเ้รียนสอบคุณภาพการศึกษา 

83.82  

5.2  ผูเ้รียนร้อยละ85 มีผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมเตรียมความพร้อมผูเ้รียนสอบคุณภาพการศึกษา 

98.33   

5.3  ผูเ้รียน ร้อยละ85มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมเตรียมความพร้อมผูเ้รียนสอบคุณภาพการศึกษา 

99.51   

5.4  ผูเ้รียน ร้อยละ 75  มีผลการทดสอบระดบัชาติผา่นขีดจาํกดัล่างรวมทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
       - กิจกรรมเตรียมความพร้อมผูเ้รียนสอบคุณภาพการศึกษา 

76.99   
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ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
5.5 ผูเ้รียน ร้อยละ 80  สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศ (BSG) ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการอ่าน  พดู  คิด และ เขียนส่ือความ  
       - Weekly Spelling Tests 
       - Reading for Clear Understanding 
       - Analytical Reading and Writing 
       - อ่านออกเสียงและท่องศพัทโ์ดยใชพ้ินอิน 
       - การเขียนอกัษรจีน 
       - สนทนาภาษาจีนเบ้ืองตน้ 
       - อ่านบทความภาษาจีนและแปลความหมาย 

94.37   

5.6  ผูเ้รียนระดบัชั้น ม.6 สามารถผา่นการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ ดว้ย 
เคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า IELTS ระดบั 5 ข้ึนไป (ACSP) ร้อยละ 60  
ระดบัดีข้ึนไป 
       - โครงการ English Standard Test โดยใชก้รอบอา้งอิง Common European    
         Framework of Reference for   Languages (CEFR) 

58.54  

เฉล่ีย 85.26   
 
จากตาราง เป้าหมายท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร โดยภาพรวม ร้อยละ 85.26        

(ดีมาก) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 78.33 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบว่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมี
ค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 5.3 ผูเ้รียน มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ร้อยละ 99.51 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 5.2 ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร ร้อยละ 98.33 และ
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 5.6 ผูเ้รียนระดบัชั้น ม.6 สามารถผา่น
การทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า IELTS ระดบั 5 ข้ึนไป (ACSP) ร้อยละ 58.54 
และตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 5.4 ผูเ้รียน ร้อยละ 75  มีผลการทดสอบระดบัชาติผ่านขีดจาํกดัล่าง รวมทุกกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ ร้อยละ 76.99 
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เป้าหมาย 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ 
อาชีพสุจริต (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 
 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

6.1  ผูเ้รียน วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป     
       - กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

92.05   

6.2  ผูเ้รียน ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของ 
ตนเอง  ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมออกแบบสร้างสรรค ์
       - ภาพพิมพ ์ม.1 - ม.6 
       - Contemporary Thai Dance ม.4 
       - Show & Share ม.5 

94.04   

6.3  ผูเ้รียน ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

94.65   

6.4  ผูเ้รียน มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง 
สนใจ  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
       - แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ 
       - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

97.56   

6.5  ผูเ้รียน สามารถเช่ือมประสานการทาํงานร่วมกนัของบุคคลและหรือหน่วยงาน 
ต่าง ๆ จนบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคน์ั้นๆ(BSG) ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        -โครงการส่งเสริมวิชาการ 

97.79   

6.6  ผูเ้รียน เขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัชั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
(ACSP)  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
       - แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ 
       - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

100   

6.7  จาํนวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัในระดบันานาชาติเพิม่ข้ึน (ACSP) 
       - กิจกรรม ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายนอก 

เพิ่มข้ึน   

เฉล่ีย ร้อยละ 96.02   
 
จากตาราง เป้าหมายท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมี

เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยภาพรวม ร้อยละ 96.02 (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณาแต่
ละตวัช้ีวดัความสําเร็จ พบว่า ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 6.6 
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ผูเ้รียน เขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัชั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ACSP) ร้อยละ 100 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 
6.5 ผูเ้รียน สามารถเช่ือมประสานการทาํงานร่วมกนัของบุคคลและหรือหน่วยงานต่างๆจนบรรลุผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงคน์ั้นๆ (BSG) ร้อยละ 97.79 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จท่ี 6.1 ผูเ้รียน วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ ร้อยละ 92.05 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 6.2  
ผูเ้รียน ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ 94.04 

 
เป้าหมาย 6 (BSG) ผู้เรียน “ยดึมั่นสัจธรรม มีความวริิยะ อุตสาหะและรับผดิชอบต่อสังคม”  
                           (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
6.1 (BSG) ผูเ้รียน ยดึมัน่สจัธรรม ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   95.78   
       - กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน      
6.2  (BSG) ผูเ้รียน มีความวริิยะ อุตสาหะ  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   95.94   
       - กิจกรรม Smart  Student      
6.3 (BSG) ผูเ้รียน รับผดิชอบต่อสงัคม  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   97.33   
      - กิจกรรมทกัษะชีวิต & Unity Camp 
      - โครงการโรงเรียนสวยดว้ยมือเรา 

   

เฉล่ีย ร้อยละ 96.35   
 
จากตาราง เป้าหมายท่ี 6 (BSG) ผูเ้รียน “ยึดมัน่สัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม” 

โดยภาพรวม ร้อยละ 96.35  (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 
พบว่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 6.3 (BSG) ผูเ้รียน รับผดิชอบต่อ
สังคม  ร้อยละ 97.33 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 6.1 (BSG) ผูเ้รียน 
ยดึมัน่สจัธรรม ร้อยละ 95.78 
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กลยุทธ์ 2 
พฒันาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คงความเป็นเอกลักษณ์ไทย มุ่งสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
 

เป้าหมาย 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 
 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
7.1 ครู มีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ   
สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป 
      - กิจกรรมนิเทศภายใน 

97.00   

7.2  ครู มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใชข้อ้มูลผูเ้รียนในการวางแผน 
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ ของผูเ้รียน  ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป  
       - กิจกรรมนิเทศภายใน 

94.00   

7.3  ครู ออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ 
พฒันาทางสติปัญญา ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - กิจกรรมนิเทศภายใน 
        - กิจกรรมหอ้งเรียนมีชีวิต 

96.00   

7.4  ครู ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของ 
ทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
        - กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

96.41   

7.5  ครู มีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีท่ี 
หลากหลาย ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
       - กิจกรรมนิเทศภายใน 

94.00   

7.6  ครู ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
       - แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ 
       - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

97.31   

7.7  ครู มีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบและใช ้
ผลในการปรับการสอน  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
       - โครงการครูนกัวิจยัและพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียน *4 

98.85   

7.8  ครู ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา   
ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   

87.05  
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ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
       - กิจกรรมพฒันาผูบ้ริหาร ผูร่้วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       - โครงการพฒันาครูและบุคลากร หวัขอ้ความรู้ดา้นกฏหมายทางการศึกษา *5 

   

7.9  ครู จดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ  
ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
       - จดัทาํตารางสอนประจาํปีการศึกษา 

98.18   

7.10  ครู มีวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมัน่ใหภ้าระหนา้ท่ีสาํเร็จสูงสุด (BSG)  ร้อยละ 90      
ระดบัดีข้ึนไป   
         - กิจกรรมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 

94.44   

7.11  ครู ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งธรรมาชนท่ีดี  ดว้ยการปฏิบติัตนตามหลกัธรรม 
ของศาสนาท่ีนบัถือ (BSG)  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
         - โครงการพฒันาครูและบุคลากร หวัขอ้ความรู้ดา้นกฏหมายทางการศึกษา 

93.89   

7.12  ครู ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (BSG.)  ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป  
         - โครงการพฒันาครูและบุคลากร หวัขอ้ความรู้ดา้นกฏหมายทางการศึกษา 

94.40   

7.13  ครู สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร (ACSP) ร้อยละ 90   ระดบัดี  
ข้ึนไป   
         - กิจกรรมพฒันาครูดา้นภาษาต่างประเทศ 

93.80   

7.14  ครู สามารถใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ (ICT) ในการวดั ประเมินผล และการ 
เผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) (ACSP)   
ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
        - อบรมครูเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลออนไลน์ 

97.25   

เฉล่ีย ร้อยละ 95.18   
 

 จากตาราง เป้าหมายท่ี 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
ภาพรวม ร้อยละ 95.18 (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบว่า 
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 7.7 ครู มีการศึกษา วิจยัและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน ร้อยละ 98.85 ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 7.9            
ครู จดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  ร้อยละ 98.18 และตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี ครู ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  ร้อยละ 87.05 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 7.11 ครู ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งธรรมาชน
ท่ีดี  ดว้ยการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีนบัถือ (BSG)   ร้อยละ 93.89 
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เป้าหมาย 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  (เฉล่ีย ร้อยละ 87.70)  

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
8.1  ผูบ้ริหาร มีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน   
อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
        - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ    
          คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

96.11   

8.2  ผูบ้ริหาร ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ 
ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ อยา่งมีคุณภาพ  
ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป   
       - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ 
         คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

100   

8.3  ผูบ้ริหาร สามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้
ในแผนปฏิบติัการ อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ   
          คณะกรรมการบริหารโรงเรียน     

100   

8.4  ผูบ้ริหาร ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ  
อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90  ระดบัดีข้ึนไป   
        - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ 
          คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

96.11   

8.5  ผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา ร้อยละ 90   
ระดบัดีข้ึนไป   
       - วิจยัความพึงพอใจผลการดาํเนินงานของโรงเรียน 

90.01   

8.6  ผูบ้ริหาร ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ 
ศกัยภาพและเตม็เวลา  อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
       - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ 
          คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

100   

8.7  ผูบ้ริหาร แน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบติัตน กฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต  
(BSG)  อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป    

95.00   

       - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ 
         คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
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ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
8.8  ผูบ้ริหาร มีความวิริยะ อุตสาหะ  มุ่งมัน่ใหภ้าระหนา้ท่ี ของสถานศึกษาได ้
สาํเร็จประโยชน์สูงสุด (BSG) อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
       - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ   
         คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

95.56   

8.9  ผูบ้ริหาร ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งธรรมาชนท่ีดี  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือ (BSG) อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป  
       - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ   
         คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

97.04   

8.10 ผูบ้ริหาร ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการศึกษา (BSG)  
อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป   
        - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ 
          คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

93.89   

8.11 ผูบ้ริหาร นาํระบบประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  
ประกนั หลกัการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการ  
(BSG) (พระราชบุญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48)  
อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90   ระดบัดีข้ึนไป  
       - โครงการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัสากล *6 

95.15   

8.12 ผูบ้ริหารและผูร่้วมบริหาร สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังานอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ (ACSP) ร้อยละ 90  ระดบัดีข้ึนไป   
        - อบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์สาํหรับบุคลากร 

94.85   

8.13 ผูบ้ริหารและผูร่้วมบริหาร มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเทียบเท่า IELTS  
ท่ีระดบั 5 ข้ึนไป (ACSP) ร้อยละ 60   ระดบัดีข้ึนไป   
        - กิจกรรมพฒันาครูดา้นภาษาต่างประเทศ 

85.06   

เฉล่ีย ร้อยละ 95.29   
  

 จากตาราง เป้าหมายท่ี 8 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
ภาพรวม ร้อยละ 95.30 (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบว่า 
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 8.2 ผูบ้ริหาร ใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ร้อยละ 100  
ตัวช้ีวดัความสําเร็จท่ี 8.3  ผูบ้ริหาร สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไวใ้น
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แผนปฏิบติัการ ร้อยละ 100 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 8.6 ผูบ้ริหาร ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จดัการศึกษาเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา ร้อยละ 100 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี  1-2 คือ 
ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 8.13 ผูบ้ริหารและผูร่้วมบริหาร ร้อยละ 59 มีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเทียบเท่า IELTS          
ท่ีระดบั 5 ข้ึนไป (ACSP)  ร้อยละ 85.06 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 8.5  ผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน พึงพอใจผลการ
บริหารจดัการศึกษา  ร้อยละ 90.01 

เป้าหมาย 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน  ปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี 
  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
9.1  คณะกรรมการสถานศึกษา รู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกาํหนด ร้อยละ 90  
ระดบัดีข้ึนไป 
       - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ 
         คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

97.33   

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา กาํกบัดูแลและขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของ 
สถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
       - บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ และ 
         คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

96.11   

9.3  ผูป้กครองและชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ร้อยละ 90  
ระดบัดีข้ึนไป 
       - นิทรรศการวิชาการเอ ซี เอส พี Academic Show & Share 2015 
       - กิจกรรมโรงเรียนสร้างสรรคส์มัพนัธ์ ชุมชน   

94.59   

เฉล่ีย ร้อยละ 96.01   
 

 จากตาราง เป้าหมายท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยภาพรวม ร้อยละ 96.01 (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 
เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสําเร็จ พบว่า ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด คือตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 9.1 
คณะกรรมการสถานศึกษา รู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกาํหนด ร้อยละ 97.33 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อย
ละตํ่าสุด คือ ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 9.3 ผูป้กครองและชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ร้อยละ 
94.59 
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เป้าหมาย 10  สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง  
                           รอบด้าน (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
         - โครงการพฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล 

96.25   

10.2 จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียน เลือกเรียนตามความถนดั  
ความสามารถ และความสนใจ  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - โครงการพฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล 

96.04   

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - กิจกรรม ชุมนุม/ชมรม(Academic Club) 
        - กิจกรรม ทศันศึกษา 
        - กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย 
        - กิจกรรมดา้นศิลปะ 
        - กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ 
        - กิจกรรมกีฬา 

97.00   

10.4 สนบัสนุนใหค้รู จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป 
ความรู้ ไดด้ว้ยตนเอง  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรมนิเทศภายใน 

97.00   

10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบใหค้รู นาํผลไปปรับปรุงการสอน  
ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - กิจกรรมนิเทศภายใน 

98.00   

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  ท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียน  
ทุกคน ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 

95.97   

10.7 จดัหลกัสูตรสถานศึกษา มีมาตรฐานสากล (ACSP) ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - โครงการพฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล 

92.33   

10.8 จดัหนงัสือ ตาํราเรียน และส่ือ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ACSP)  
ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - โครงการพฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล 

100   

เฉล่ีย ร้อยละ 96.57   
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 จากตาราง เป้าหมายท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบดา้น โดยภาพรวม ร้อยละ 96.57 (ดีเยี่ยม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือ
พิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบวา่ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ
ท่ี 10.8 จดัหนงัสือ ตาํราเรียน และส่ือ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ACSP) ร้อยละ 100 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 
10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบใหค้รู นาํผลไปปรับปรุงการสอน ร้อยละ 98.00 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี
มีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 10.7 จดัหลกัสูตรสถานศึกษา มีมาตรฐานสากล (ACSP) 
ร้อยละ 92.33 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  ท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้รียนทุกคน ร้อยละ 95.97 

เป้าหมาย 11  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อม การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ มีการ   
                            จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามกฎบัตรการศึกษามงฟอร์ต (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน มัน่คง สะอาด และปลอดภยั มีส่ิง 
อาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
        - ปรับปรุงภูมิทศัน ์
        - ซ่อมบาํรุงครุภณัฑ ์

92.20   

11.2 จดัโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน  
ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - กิจกรรมกีฬานกัเรียน 

92.50   

11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเอ้ือ ให ้ผูเ้รียนเรียนรู้ 
ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - กิจกรรมพฒันาหอ้งสมุด 

100   

11.4 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ตามกฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต (BSG)  
ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
        - ปรับปรุงภูมิทศัน ์
        - ซ่อมบาํรุงครุภณัฑ ์

92.28   

เฉล่ีย ร้อยละ 94.25   
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 จากตาราง เป้าหมายท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม การบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเต็ม
ศกัยภาพ มีการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มตามกฎบตัรการศึกษามงฟอร์ต โดยภาพรวม ร้อยละ 94.25 
(ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบว่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมี
ค่าร้อยละสูงสุด คือ ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 11.3 จดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอ้ือ ให ้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ร้อยละ 100 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด  คือ
ตวัช้ีวดัความสําเร็จท่ี 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียน มัน่คง สะอาด และปลอดภยั มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน ร้อยละ 92.20 
เป้าหมาย 12  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและ 
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยา่งมีคุณภาพ ร้อยละ 90  
ระดบัดีข้ึนไป 
        - โครงการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัสากล 

96.00   

12.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
- จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2555- 2558 

96.00   

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ ในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา 
คุณภาพสถานศึกษา  ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

94.34   

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา ร้อยละ90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - โครงการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัสากล 

96.00   

12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปใชว้างแผนพฒันา 
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - โครงการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัสากล 

100   

12.6 มีการจดัทาํรายงานประจาํปี ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - โครงการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัสากล 

95.33   

12.7 สถานศึกษามีการบริหารและดาํเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - โครงการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดบัสากล 

94.00   

เฉล่ีย ร้อยละ 95.95   
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จากตาราง เป้าหมายท่ี 12 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
ภาพรวม ร้อยละ 95.95 (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบว่า 
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด อนัดบัท่ี 1-2  คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ร้อยละ 100 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 12.1 
กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 96.00 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 12.2 จดัทาํและ
ดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ 96.00 ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ร้อยละ 96.00  และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด อนัดบัท่ี 1-2 คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 12.7 
สถานศึกษามีการบริหารและดาํเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย
(BSG) ร้อยละ 94.00 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ ในการบริหาร
จดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 94.34 

 
กลยุทธ์ 3 

สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 13  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ผนึกพลัง
เช่ือมโยง การดําเนินงานและการพฒันาร่วมกับบุคคล องค์กรต่าง ตๆลอดจน ให้การสนับสนุนต่อบรรดาผู้ท่ีด้อย
โอกาสต่าง  ๆ (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใชป้ระโยชน์  
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - กิจกรรมหอ้งเรียนมีชีวิต (แหล่งการเรียนรู้ภายใน) 
        - กิจกรรม ทศันศึกษา   

93.80   

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่งสถาน 
ศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - กิจกรรมพฒันาผูบ้ริหาร ผูร่้วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

93.12   

13.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่างๆ ในกระบวนการศึกษา    
เพื่อผนึกพลงัเช่ือมโยงและส่งเสริมการดาํเนินงานและการพฒันาร่วมกบั 
บุคคลและองคก์รต่างๆตลอดจน ใหก้ารสนบัสนุนต่อบรรดาผูท่ี้ดอ้ยโอกาส  
ต่างๆ (BSG) ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
       - กิจกรรม ACSP EATH CARE SOCIETY 
 

94.00   
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ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
13.4 สถานศึกษามีส่วนร่วม ในเครือข่ายการทาํงานใด ๆ กบัสถาบนัของโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  
 (BSG) ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - กิจกรรมพฒันาผูบ้ริหาร ผูร่้วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

94.70   

เฉล่ีย ร้อยละ 93.91   
 
จากตาราง เป้าหมายท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้  ผนึกพลงัเช่ือมโยง การดาํเนินงานและการพฒันาร่วมกบับุคคล องคก์รต่างๆตลอดจน ใหก้ารสนบัสนุนต่อ
บรรดาผูท่ี้ดอ้ยโอกาสต่างๆ โดยภาพรวม ร้อยละ 93.91 (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณา
แต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบว่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด  คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 13.4  สถานศึกษา
มีส่วนร่วม ในเครือข่ายการทาํงานใด ๆ กบัสถาบนัของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG)  ร้อยละ 94.70 
และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด  คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 13.3 สถานศึกษาสร้างกลไก โครงสร้าง และ
วิธีการต่างๆ ในกระบวนการศึกษา เพื่อผนึกพลงัเช่ือมโยงและส่งเสริมการดาํเนินงานและการพฒันาร่วมกบับุคคล
และองคก์รต่างๆ ตลอดจน ใหก้ารสนบัสนุนต่อบรรดาผูท่ี้ดอ้ยโอกาสต่างๆ (BSG) ร้อยละ 94.00 
 

กลยุทธ์ 4 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

เป้าหมาย 14 สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีกาํหนด
ข้ึน (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 

 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน บรรลุตามเป้าหมายวิสยัทศัน์  
ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 

96.63   

14.2 ผลการดาํเนินงาน ส่งเสริมใหผู้เ้รียน บรรลุตามเป้าหมายวิสยัทศัน์ ปรัชญา 
และจุดเนน้ของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        -  กิจกรรม Smart  Student   
        - โครงการพฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล 

96.47   

เฉล่ีย ร้อยละ 96.55   
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จากตาราง เป้าหมายท่ี 14 สถานศึกษามีการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ปรัชญาและ
จุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน โดยภาพรวม ร้อยละ 96.55  (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 90.00 เม่ือพิจารณาแต่ละ
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบวา่ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด คือ  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 14.1 จดัโครงการ 
กิจกรรม ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน บรรลุตามเป้าหมายวิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา ร้อยละ 96.63 และ
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด คือ  ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 14.2  ผลการดาํเนินงาน ส่งเสริมใหผู้เ้รียน บรรลุ
ตามเป้าหมายวิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษาร้อยละ 96.47 

 
กลยุทธ์ 5 

พฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
เป้าหมาย 15  สถานศึกษามนีโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ (เฉล่ีย ร้อยละ 90.00) 

ตัวช้ีวดัความสําเร็จ/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ร้อยละ บรรลุ ไม่บรรลุ 
15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางปฏิรูป 
การศึกษา ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 

94.71   

15.2 ผลการดาํเนินงาน  บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 ระดบัดีข้ึนไป 
        - โครงการ English Standard Test โดยใชก้รอบอา้งอิง Common European  
          Framework of Reference for   Languages (CEFR) 

98.24   

เฉล่ีย ร้อยละ 96.48   
 
 จากตาราง เป้าหมายท่ี 15 สถานศึกษามีนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพฒันาและ
ส่งเสริมสถานศึกษา ใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน โดยภาพรวม ร้อยละ 96.48 (ดีเยีย่ม) บรรลุเป้าหมายรายปีท่ีตั้งไว ้คือ 
90.00 เม่ือพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัความสาํเร็จ พบว่า ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละสูงสุด คือ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ี 
15.2  ผลการดาํเนินงาน  บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 98.24 และตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีมีค่าร้อยละตํ่าสุด คือ ตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จท่ี 15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษ ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 
94.71 
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ภาคผนวก 
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คาํส่ังโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ท่ี 55  / 2558 

เร่ือง  การแต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศ 
 

  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานสารสนเทศโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 เป็นไปอยา่ง
มีระบบสอดคลอ้งกบัแผนงานสารสนเทศ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศ ดงัต่อไปน้ี 
 

ท่ีปรึกษา 
ภราดา ทกัษบุตร    ไกรประสิทธ์ิ  ประธานท่ีปรึกษา 
คณะท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ    กรรมการท่ีปรึกษา 
 

คณะกรรมการ 
1.  มิสอมัพา   จาํเนียร   ประธานคณะกรรมการ 
2.  ม.นวพล    แกว้ภูมิแห่  กรรมการ 
3.  มิสนวรัตน ์   สาโรวาส  กรรมการ 
4. มิสรุ่งทิวา   มัน่ทอง   กรรมการ 
5. มิสคงขวญั   สุระประพนัธ์  กรรมการ 
6. มิสฐิติพร   จิตจาํรูญ  กรรมการ 
7. มิสสิริขวญั   อาภานุรังษี  กรรมการ 
8. ม.ชญานิน   งามล่อง   กรรมการ 
9. ม.วรกฤต   มะลิแยม้  กรรมการ 
10. มิสอนตัตา   แซ่ตัง๊   กรรมการและเลขานุการ 
  
 ขอใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ขององคก์รต่อไป 
  สัง่ ณ วนัท่ี  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 
(ภราดา ทกัษบุตร  ไกรประสิทธ์ิ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 
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โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

 

อาศยัอาํนาจตามความมาตราท่ี 31  ขอ้ท่ี 8  ในพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนในระบบมีอาํนาจหนา้ท่ี   ใหค้วามเห็นชอบต่อสารสนเทศ โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558  

 

ท่ี ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง ลงนาม 

1 ภราดา ทกัษบุตร ไกรประสิทธ์ิ 
ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต/
ผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการ 

ประธานกรรมการ 
 

2 ภราดา ดร.ศิริชยั ฟอนซีกา ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  

3 นายชลิต เพช็รรัตน์ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 

4 นายกณัฑพล อนนัตล์กัษณ์การ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  

5 นายสมชาย ธนพลเกียรติ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  

6 ดร.ณฐัพล บุญนาํ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  

7 นางดวงดาว ทุมเมืองปัก ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ  

8 นายกิตติ ปิยจรรยา ผูแ้ทนผูป้กครอง กรรมการ  

9 นายทองบนั ทาํโยธา ผูแ้ทนครู กรรมการ/เลขานุการ  

 


