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สวนท่ี 1 

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศกึษา 
 

 สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 

 1.1 ขอมูลทั่วไปของสถานศกึษา 

 1.2 โครงสรางของการบริหารงานโรงเรียน 

 1.3 แนวทางการจัดการศึกษา 

 1.4 แนวโนมการพัฒนาทองถ่ิน 

 1.5 การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

1.1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 1.1.1 ประวัติของโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เดิมชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรงเปนสถาบันการศึกษา ลําดับที่ 13 ของ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย กอตั้งข้ึนเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2522  มีพื้นที่ 14 ไร  3 งาน  

54  ตารางวา โดยนายวิชัย มาลีนนท ประธานกรรมการ บริษัทเทพารักษที่ดิน จํากัด ไดบริจาคท่ีดินใหแกมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย พรอมเงินจํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) ตั้งอยูเลขที่ 574   

หมู 8 ถนนเทพารักษ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เลขที่ตั้งของ

โรงเรียนจึงเปลี่ยนเปนเลขที่ 419/1389 หมู 5 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ และใน

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตอมามีการซื้อท่ีดินเพิ่มเติมเนื้อ

ท่ีของโรงเรียนเพิ่มข้ึนเปน 23 ไร 2 งาน 12.5 ตารางวา   

การจัดการเรียนการสอนชวงแรกเปดสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 มีจํานวน 8 หองเรียน มีครูสอน 15 

คน นักเรียนทั้งสิ้น 371 คน มีภราดาประทีป ม.โกมลมาศ เปนเจาของและผูรับใบอนุญาต ภราดาบัญชา แสงหิรัญ 

เปนผูจัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธิ์ เปนครูใหญ อยูในการบริหารของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการเจาคณะ

เซนตคาเบรียลแขวงประเทศไทย  

  ปจจุบันโรงเรียนเปดสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 99 หองเรียน                              

มีภราดา ดร.พิสูตร วาปโส  เปนผูแทนผูรับใบอนุญาต / ผูจัดการ / ผูอํานวยการโรงเรียน  การจัดหลักสูตร

สถานศึกษาม ี2 หลักสูตร ดังนี้ 
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  1. หลักสูตร Modern Language Program : MLP (การเรยีนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ) 

  2. หลักสูตร English Program : EP (การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ) 

 

  สีประจําโรงเรียน    โรงเรียนกําหนดสีประจําโรงเรียนคือ  สีแดง – ขาว  

    สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญในการตอสูกับอุปสรรคปญหาตางๆรวมทั้งความเสียสละ  อดทน  

ซึ่งก็คือความวิริยะ  อุตสาหะที่จะนําชีวิตใหประสบกับความสําเร็จ 

    สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์อันเปรียบไดกับศาสนา รวมไปถึงความจริงใจ  ซื่อสัตย  อันเปน

คุณธรรม  ซึ่งจะนําไปสูความสงบสุข  

  

อักษรยอ อ  ส  ช 

 คําวาอัสสัมชัญ หรือ “อาศรมชัญ” แยกเปนศัพทบาลีมคธวา “อัสสโม” แผลงเปนไทยวา “อาศรม” 

หมายความถึง กุฏิที่ถือศีลบําเพ็ญ สวนคําวา “ชัญ” หรือ “ชัญญ” แยกตามรากศัพทเดิมไดธาตุศัพทวา “ช”  

แปลวา  “ที่เกิด”  และ “ญ” แปลวา “ญาณ” หรือความรู  ชัญ หรือ ชัญญ คือที่เกิดญาณความรู เมื่อนําศัพททั้ง

สองมารวมกันก็สามารถแปลไดวา “อัสสัมชัญ” คือ “สถานที่สําหรับบําเพ็ญพรตและหาวิชาความรู”  นั่นเอง        

โดยยังคงความหมายภาษาอังกฤษ  “ASSUMPTION” วาการไดรับเกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณของ

พระนางมารีอา พระมารดาของพระเยซูคริสตเจา 

 

ดอกไมประจําโรงเรียน : ดอกนนทรี 

 นนทรีเปนพืชยืนตนผลัดใบขนาดกลาง ข้ึนไดในทุกพื้นที่ เติบโตเร็ว แข็งแรง มีประโยชนเปนพืชสมุนไพร 

เน้ือไมมีราคา ดอกมีสีเหลืองสดใสเปนชอตั้ง ทรงสูงคลายเจดีย มียอดแหลมพนพุมใบ การเจริญเติบโตของตน

นนทรีใหขอคดิแกนักเรียนดังน้ี 

 -  การผลัดใบ คือ การเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษาไปสูการเติบโตท่ีกลาแกรงกวาเดิม   

     -  ดอกสีเหลืองสดใส  คือ ความสดชื่นของวัย   

       -  ชอสูงเปนทรงเจดียยอดแหลมพนพุมใบ คือ การสรางรากฐานการศึกษาที่มั่นคง   

สามารถใหความรูแกนักเรยีนจนเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความเติบกลาแหงปญญาเพื่อออกไป

สรางสรรคสังคมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 1.1.2 สถานที่ตั้ง 

       โรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

       ตั้งอยูที่ เลขที่ 419/1389 หมูบานทิพวัล 1 หมู 5 ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

       โทรศพัท 0-2384-7491-6    โทรสาร 0-2384-0445 

           Email: acsp@mail.acsp.ac.th   

           Websit:  http://www.acsp.ac.th 
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 1.1.3 ขนาดของสถานศึกษา 

          โรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ที่เปดสอนในระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1-ม.6) 

  

1.1.4 เนื้อที/่อาคารสถานที่ของโรงเรียน 

         โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 23 ไร 2 งาน 12.5 ตารางวา  ปจจุบันโรงเรียน                

มีอาคารใหญ 7 หลัง   

1.  อาคารอัสสัมชัญ  อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน เริ่มกอสรางในป พ.ศ. 2521 ในระยะแรกกอสรางเพียง

ครึ่งหนึ่งของอาคาร และในป พ.ศ.2524 ไดตอเติมจนครบสมบูรณตามที่วางโครงการไว ฯพณฯสัญญาธรรมศักดิ์ 

ประธานองคมนตรี เปนประธานในพิธีเปด พระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู ทําพิธีเสกอาคาร เมื่อวันที่ 22 

สิงหาคม พ.ศ. 2522   อาคารอัสสัมชัญ เปนอาคาร 4 ชั้น  

ชั้นที่ 1 หองวัดและประเมินผล  หองสํานักผูอํานวยการ หองศูนยวิทยสนเทศ  หองNet Work หองฝกอบรม หอง

ฝายวิชาการ หองวารสาร หองเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และหองประชุมเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

ชั้นที่ 2 หองเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  หองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และหองปฏิบัติการชีววิทยา  

ชั้นที่ 3 หองเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  หองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และหองปฏิบัติการเคมี 

ชั้นที่ 4 หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และหองปฏิบัติการฟสิกส  

 

2. อาคารเซนตคาเบรียล  อาคารสูง 5 ชั้น กอสรางในป พ.ศ. 2527 เสร็จในป พ.ศ. 2528 ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล             

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปด  พระสังฆราชลอเรนซเทียนชัย สมานจิต ทําพิธีเสกอาคาร เมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม พ.ศ. 2528  

ชั้นที่ 1  หอง IT information Technology หอง Ed Tech EP Education Technology หอง Head of 

student Affairs หอง Head of Discipline หอง Heaad of English Program หอง Head of Academics หอง 

Subject Head หอง Head of Foreign Teachers หอง Cambridge International Office หอง Discovery & 

Learning Center 

ชั้นที่ 2 หองพักครรูวม English Program และหองเรียนนักเรียน English Program  

ชั้นที่ 3 หองเรียน English Program หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร English Program ระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศกึษา 

ชั้นที่ 4 หองเรยีน English Program ระดับมัธยมศึกษา และหองคอมพิวเตอร  

ชั้นที่ 5 หองเรยีน English Program และหองปฏิบัติการของนักเรียน English Program 
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3. อาคารอํานวยการ  เปนอาคาร 2 ชั้น สรางขึ้นพรอมกับอาคารมงฟอรต เริ่มกอสราง เมื่อวันที่  12  มกราคม 

พ.ศ.2533  พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปนองคประธานในพิธีเปด   

พระคารดินัลไมเก้ิลมีชัย  กิจบุญชู  ทําพิธีเสกอาคารเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2535 อาคารอํานวยการ เปน

อาคารที่เชื่อมระหวางอาคารอัสสัมชัญกับอาคารมงฟอรตและอาคารหลุยสชาแนล   

ชั้นที่ 1 หองสํานักงานแผนกธุรการ และหองอิสลามศึกษา  

ชั้นที่ 2 หองผูอํานวยการ หองแผนกการเงนิ หองรับรอง และหองประชุมอํานวยการ 

 

4. อาคารมงฟอรต  เปนอาคารสูง 6 ชั้น สรางข้ึนพรอมกับอาคารอํานวยการ  

ชั้นที่ 1 หองฝายปกครอง หองประชุมฝายปกครอง และหองซอมบํารุง  

ชั้นที่ 2 หองเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 - 6 และหองพักครู ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 5 - 6  

ชั้นที่ 3 หองเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และหองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ชั้นที่ 4 หองเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และหองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ชั้นที่ 5 หองเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และหองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ชั้นที่ 6 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองพักครู  

 

5. อาคารหลุยส มารี  เปนอาคารสูง 5 ชั้น สรางเสร็จในป พ.ศ.2542 ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปนประธานในพิธีเปด ทําพิธีเสกอาคารในวันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2542  และมีการ

ตอเติมอาคารใหม สรางเสร็จในป พ.ศ. 2559 

ชั้นที่ 1  โรงอาหาร หองประกอบอาหาร หองลางจาน และหองอาหารครู 

ชั้นที่ 2  หองสมุดประถมศึกษา หองปฎิบัติการ กพอ. หองปฏิบัติการศลิปะ หองดนตรี และหองอภิบาล 

ชั้นที่ 3  หองสมุดมัธยมศึกษา หองประชุมมาลีนนท หองแหลงเรยีนรู 

ชั้นที่ 4 หอประชุมรัชตสมโภช หองควบคุมเสียง หองระบบเครื่องปรับอากาศ หองปฎิบัติการดนตรีไทยนาฏศิลป 

และหองเก็บอุปกรณ 

ชั้นที่ 5 หองปฏิบัติการดนตรีสากลและดุริยางค หองซอมดนตรี 

 

6. อาคารหลุยส ชาแนล เปนอาคารสูง 6 ชั้น สรางเสร็จในป พ.ศ. 2550  

ชั้นที่ 1  วัดนอยนักบุญมาตติน เดอตูร  และหองปฏิบัติธรรม 

ชั้นที่ 2  หองเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 และหองพักครูระดับประถมศึกษาปที่ 1 

ชั้นที่ 3  หองเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 2 และหองพักครูระดับประถมศึกษาปที่ 2 

ชั้นที่ 4  หองเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 3 และหองพักครูระดับประถมศึกษาปที่ 3 

ชั้นที่ 5  หองเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 และหองพักครูระดับประถมศึกษาปท่ี 4 

ชั้นที่ 6  เปนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร และหองพักครู 
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7. อาคารศักดานสุรณ  เปนอาคารสูง 2 ชั้น สรางเสร็จในป พ.ศ. 2559  

ชั้นที่ 1 หองอุปกรณการศึกษา หองจัดซื้อและพัสดุ หองฝายบริหารทั่วไป หองฝายกิจกรรม หองงานลูกเสือ 

หองพักครสูุขศึกษา หองพยาบาล หองนันทนาการ หองประชุมยอย และหองเก็บอุปกรณ 

ชั้นที่ 2   หองศูนยสมรรถภาพทางกาย (ฟตเนส) หองดูแลระบบสระวายน้ํา หองควบคุมระบบไฟฟา 

ชั้นที่ 3   สระวายน้ํา  

 

1.1.5 ประวัติผูอํานวยการจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (พ.ศ.2522-2528)  “ยุคบุกเบิก 30 ป แหงความคดิถึง” 

ผูกอตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสําโรง พ.ศ. 2522 สรางอาคารอัสสัมชัญ อาคารชั้นเดียว อาคารเซนตคาเบรียล  ริเริ่ม

การนําสื่อที่ทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการกอตั้งสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ  กอตั้งวงโยธวาทิต 

 

2.  ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย (พ.ศ.2529-2540)  “ยุคสงเสริม  นวัตกรรมกาวหนา” 

สรางอาคารมงฟอรต และอาคารหลุยส มารี พัฒนาบุคลากร สนับสนุนใหครูศึกษาตอในระดับปริญญาโท พัฒนา

ระบบการบริหารในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ริเริ่มเทคโนโลยีสมัยใหม นําอินเตอรเน็ตมาใชดานการเรียน

การสอน   

 

3. ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ (พ.ศ.2540-2541) “ยุคสรางสรรค  อัสสัมชัญเติบโต” 

จัดทําธรรมนูญของโรงเรียน ขยายความเร็วของระบบอินเตอรเน็ตจาก 64 กิโลบิตมาเปน 128  กิโลบิตตอนาที 

 

4. ภราดาสุรสทิธิ์ สุขชัย (พ.ศ.2542)  “ยุคพัฒนา  พาอัสสัมชัญกาวไกล” 

กอตั้งศูนยวิทยสนเทศ สนับสนุนการกอตั้งชมรมศิษยเกาฯ จนพัฒนามาเปนสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการในปจจุบัน  พัฒนางานอภิบาลและการสอนคาํสอนแกนักเรียนคาทอลิก 

 

5. ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ (พ.ศ.2542-2543) “ยุคใหม  นําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพ” 

นําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา ปการศึกษา 2543 ถึงป

การศกึษา 2547 

 

6.  ภราดาศักดา กิจเจริญ  (พ.ศ. 2544 – 2549) “ยุคทอง  กาวใหมของการเปลี่ยนแปลง” 

นําโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา         

ปการศึกษา 2546  ถึงปการศกึษา 2549 เปนผูริเร่ิมในการสรางอาคารหลุยส ชาแนล 
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7.  ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ  (พ.ศ. 2550 – 2555)  “ยุครุงเรือง ปราดเปรือ่งเรื่องการบริหาร

จัดการและพัฒนา” 

ดวยความมุงม่ันในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกรรอบดานทําใหโรงเรียนไดรับโรงเรียนพระราชทาน ประเภท

มัธยมศกึษาขนาดใหญ  ประจําปการศึกษา 2550 และโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ 

ประจําปการศกึษา 2554  

 

8.  ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์  (พ.ศ. 2556 - 2561)  

สงเสริมพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมสรางระเบียบวินัยและมารยาทที่ดีตามแบบไทยใหเกิดกับนักเรียน 

รวมถึงเนนดานของการแตงกายซึ่งเปนเอกลักษณที่สําคัญของนักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สงเสริมพัฒนาครู

ดานเทคโนโลยี อบรมการใช ACTIVE BOARD เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหเปนประโยชนแก

นักเรียน สงเสริมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเพื่อสมทบกองทุนครูเกษียณ โดยเฉพาะกิจกรรมโบวลิ่งการกุศล

สนับสนุนการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดกับอันดีใหเกิดกับผูปกครองทุกระดับชั้นมากยิ่งขึ้น ริเริ่ม

กิจกรรมคริสตมาสแฟร ใหนักเรียนสังสรรครวมกันทุกระดับชั้นภายในโรงเรียน  สนับสนุนการปรับภูมิทัศน

สวนสาธารณะหมูบานทิพวัล 1 ใหเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของโครงการ ติดต้ังกลองวงจรปดบริเวณรอบโรงเรียน

และสวนสาธารณะหนาโรงเรยีนเพื่ออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหกับนักเรียนและชุมชนโดยรอบ 

ปพ.ศ. 2558 ไดสรางอาคารศักดานุสรณ ป พ.ศ. 2559 ไดตอเติมอาคารหลุยส มารี สรางสะพานมิตราสามัคคี 

หลังคา Center Court  ปูสนามหญาเทียมลาน Center Court และปูสนามหญาเทียมสนามฟุตบอล  

 

9. ภราดา ดร.พิสูตร วาปโส (พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน) 

ประวัติสวนตัว 

วัน เดือน ป เกิด  10 พฤศจิกายน  2505 

ศาสนนาม  นกับุญยอแซฟ 

สัตบุรุษ   วัดนักบุญเทเรซา  (วัดคาทอลกิโนนแกว) อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 

ปฏิญาณตนครั้งแรก 15  สิงหาคม  2530 

ปฏิญาณตนตลอดชีวิต 30  พฤศจิกายน  2539 

 

ประวัติการศกึษา 

พ.ศ. 2529  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (Philosophy) 

   วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2533  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร (Education Administration) 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2535  ปริญญาตรี ศาสนศาสตร (Religious Studies) 

   The Catholic University of Louvain, Leuven, Belgium 
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พ.ศ. 2539  ปริญญาตรี เทวศาสตร (S.T.B. Sacred Theology; Summa Cum Laude) 

   The Pontifical University of ST.Thomas Aquinas (Angelicum), 

   Rome,Italy 

พ.ศ. 2541  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 

   มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี

พ.ศ. 2555  ปริญญาเอก ภาวะผูนําทางการศกึษา (Educational Leadership) 

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2544 – 2549 ผูอํานวยการ / อาจารยใหญ / อุปนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรยีนอัสสัมชญั 

ระยอง คณะกรรมการที่ปรึกษาอธิการเจาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 – 2554 ผูจัดการ / รองผูอํานวยการ / หัวหนาฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) แผนกประถม – 

มัธยมโรงเรยีนอัสสัมชัญ คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาโรงเรยีนอัสสัมชัญ 

พ.ศ. 2555 – 2556 รองผูอํานวยการ/คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ / ฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ  

(EP) แผนกประถม – มัธยมโรงเรยีนอัสสัมชัญ 

กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนอัสสัมชัญ 

พ.ศ. 2557 – 2561 ผูจัดการ / ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาองักฤษ 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรต แผนกประถม 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรต แผนกมัธยม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

   กรรมการที่ปรึกษาอธิการเจาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน ผูจัดการ / ผูรับใบอนุญาต / ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรต แผนกประถม 

   กรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอรต แผนกมัธยม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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1.1.6 จํานวนนักเรียน 

 1) จํานวนนักเรียนแตละระดบัชั้น แยกตามเพศและหลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศกึษา 2562 มีนักเรียนใน

หลักสูตร MLP จํานวน 3,832 คน หลักสูตร EP จํานวน 646 คน รวมทั้งหมด 4,577 คน ตามตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1.1  แสดงจํานวนนักเรียนแตละระดับช้ัน แยกตามเพศและหลักสูตร 

ระดับ 
โปรแกรม MLP โปรแกรม EP 

รวม หองเรียน 
ชาย หญิง ชาย หญงิ 

1) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 323 - 37 23 383 8 

2) ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 302 - 33 27 362 8 

3) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 297 - 26 34 357 8 

4) ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 314 - 33 24 371 8 

5) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 329 - 33 25 387 8 

6) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 301 - 35 25 387 8 

7) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 316 - 35 21 361 8 

8) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 305 - 27 28 372 8 

9) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 299 - 30 30 360 8 

10) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 285 92 32 22 359 9 

11) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 284 81 32 17 431 9 

12) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 273 104 22 21 414 9 

รวม 3,635 197 374 272 
420 99 

รวมทั้งสิ้น 3,832 646 

สรุป ณ วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 แผนภูมิ แสดงจํานวนนักเรียนแตละระดับชั้น 
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1.1.7 จํานวนบุคลากร 

 

ตารางที่ 1.2  แสดงจํานวนครูไทยจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา 

           ประเภท 

 

วุฒิการศกึษา 

ภราดา 

ครูไทย 

ชาย หญงิ รวม 

ปริญญาเอก 2 - - 2 

ปริญญาโท - 22 44 66 

ปริญญาตร ี - 69 110 179 

อนุปริญญา - 1 - 1 

ตํ่ากวาอนุปริญญา - 2 - 2 

รวม 2 94 154 250 

                                                                                              ขอมูลคร ูณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

                      ไมรวมครทูี่ยังไมบรรจุและครูเกษียณ 

สรุปอภิปรายผล 

 งานทะเบียนครู แผนกธุรการ พบวา ตลอดปการศึกษา ครูไทยที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

คิดเปนรอยละ 98.80 

 
 

 
 

 

แผนภูมิ  แสดงจํานวนครูไทยจําแนกตามเพศและวุฒิการศกึษา 
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ตารางที่ 1.3  แสดงจํานวนครูชาวตางประเทศ จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 

               ประเภท 

 

    วุฒิการศึกษา 

ครชูาวตางประเทศ 

ชาย หญงิ รวม 

ปริญญาเอก - - - 

ปริญญาโท 3 2 5 

ปริญญาตร ี 40 15 55 

อนุปริญญา - - - 

ตํ่ากวาอนุปริญญา - - - 

รวม 43 17 60 

สรุป ณ วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

สรุปอภิปรายผล 

 งานทะเบียนครู แผนกธุรการ พบวา ตลอดปการศึกษา ครูชาวตางประเทศ มีวุฒกิารศกึษา  

ระดับปริญญาตรขีึ้นไป คิดเปนรอยละ 100.00 

 

 

 
 

 

 

แผนภูม ิแสดงจํานวนครูชาวต่างประเทศจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา 
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ตารางที ่1.4 จํานวนครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามเพศ และสังกัด   

ระดับชั้นที่สอน 
ครูไทย รวม 

 

ครูตางประเทศ รวม 

 
รวมทั้งหมด 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

ประถมศึกษาปท่ี 1 2 12 14 3 3 6 20 

ประถมศึกษาปท่ี 2 6 9 15 1 1 2 17 

ประถมศึกษาปท่ี 3 4 11 15 3 2 5 20 

ประถมศึกษาปท่ี 4 5 10 15 2 1 3 18 

ประถมศึกษาปท่ี 5 9 8 17 2 2 4 21 

ประถมศึกษาปท่ี 6 3 13 16 3 1 4 20 

รวมประถม 29 63 92 14 10 24 116 

มัธยมศกึษาปท่ี 1 4 9 13 6 2 8 21 

มัธยมศกึษาปท่ี 2 9 6 15 3 3 6 21 

มัธยมศกึษาปท่ี 3 7 6 13 5 1 6 19 

มัธยมศกึษาปท่ี 4 11 7 18 5 1 6 24 

มัธยมศกึษาปท่ี 5 6 11 17 2 0 2 19 

มัธยมศกึษาปท่ี 6 6 13 19 6 0 6 25 

รวมมัธยม 43 52 95 27 7 34 129 

รวมครูผูสอน 72 115 187 41 17 58 245 

ครูสนับสนุน 24 39 63 2 0 2 65 

รวมทั้งหมด 96 154 250 43 17 60 310 

สรุป ณ วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 อัตราสวนนักเรียนตอครู   ระดับประถมศกึษา  เฉลี่ยนักเรียน  19  คน  : ครู 1 คน 

         ระดับมธัยมศึกษา  เฉลี่ยนักเรียน  18  คน  : ครู 1 คน 

หมายเหตุ : การคดิอัตราสวนนกัเรียนตอครู  คํานวณจากจาํนวนครแูละนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน พ.ศ.2562   

              รวมท้ังครูไทยและครูตางชาติ 
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ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนเจาหนาที่/พนกังาน 

วุฒิการศกึษา 
เจาหนาที ่ พนักงาน 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา - - - 12 33 45 

ระดับมัธยมศึกษา - - - 10 30 40 

ปวส. 2 2 4 - 6 6 

ปริญญาตร ี - 3 3 - - - 

ปริญญาโท - - - - - - 

รวม 2 5 7 22 69 91 

รวมทั้งสิ้น (คน) 98 

สรุป ณ วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงจํานวนครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามเพศ และสังกัด   

ครูไทย ครูชาวต่างประเทศ 



13 
 

 

 
 

ตารางที่ 6 แสดงรายชื่อผูอํานวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอาํนวยการ 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จบจากสถาบัน ศาสนา 

ตําแหนง/

หนาที ่

1 

 
ดร. พิสูตร  วาปโส 

 

ปร.ด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คริสต ผูอํานวยการ 

 

 

2 

 

  
นายพชัรปกรณ ลังบุบผา 

ศศ.บ วิทยาลัยแสงธรรม ครสิต 
ผูชวย

ผูอํานวยการ 

แผนภูม ิแสดงจํานวนเจ้าหน้าท/ีพนักงาน จําแนกตามเพศและวุฒกิารศึกษา 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จบจากสถาบัน ศาสนา 

ตําแหนง/

หนาที ่

3 

 
นายทองบัน ทาํโยธา 

 

คม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธ 

หัวหนาฝาย

สํานัก

ผูอํานวยการ 

4 

 
นางสาวรุงรัตน  

กมลศิริประเสริฐ 

 

คอ.ม. 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

พุทธ 
หัวหนาฝาย

วิชาการ 

5 

 
นายปริวัตร  โวหาร 

 

กศ.ม. 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
พุทธ 

หัวหนาฝาย

ปกครอง 

6 

 
นายภูมิชนะ เกิดพงษ 

 

ศศ.ม. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 
พุทธ 

หัวหนาฝาย

กิจกรรม 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จบจากสถาบัน ศาสนา 

ตําแหนง/

หนาที ่

7 

 
นางสาวจิราภรณ จิตธรรม 

 

ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธ 

หัวหนาฝาย 

English 

Program 

8 

 
นางสุดาวดี จตุรงควาณิช 

 

กศ.ม. 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
พุทธ 

หัวหนาฝาย

บริหารทั่วไป 

9 

 
นางอภิปรียาศ ปาลกวงศ  

ณ อยุธยา 

 

คบ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บานสมเด็จเจาพระยา 
พุทธ 

หัวหนาแผนก

ธุรการ 

10 

 
นางดวงดาว ทุมเมืองปก 

ศศ.บ. 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 
คริสต 

หัวหนาแผนก

การเงิน 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
จบจากสถาบัน ศาสนา 

ตําแหนง/

หนาที ่

11 

 
นายเอกสิทธ์ิ ทิพยธารา 

 

วท.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อิสลาม 
ท่ีปรกึษา

ผูอํานวยการ 

 

 

1.2 โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียน 

           โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีการบริหารตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 โดยผูอํานวยการเปนผูบริหาร

สูงสุดของโรงเรียน ทําหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจการของโรงเรียนบริหารงานในรูปคณะกรรมการบริหารการ

บริหารจัดการภายในโรงเรียนประกอบดวย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ฝายสํานักผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

ฝายปกครอง ฝายกิจกรรม ฝายบริหารทั่วไป ฝาย English Program และฝายธุรการ-การเงิน ตามโครงสรางการ

บริหารโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดังนี้ 
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1.2.1 แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
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1.2.1.1 แนวคดิหลักการบริหารและการไปสูเปาหมาย 

  ปการศึกษา 2562 โรงเรียนจัดโครงสรางการบริหารเปน 7 ฝาย  คือสํานักผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

ฝายปกครอง ฝายกิจกรรม ฝายธุรการ-การเงิน ฝายบริหารทั่วไป และฝาย English Program (EP) โดยมีหัวหนาฝาย

ตางๆ เปนผูบริหารและประสานงานภายใตการนิเทศติดตาม ของผูอํานวยการโรงเรียน โดยการประสานความรวมมือ

ของฝายตาง ๆ ตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน ในสวนคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน พัฒนาใหสอดคลอง

กับหลักสูตรสถานศึกษา 2551 มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ จํานวน 9 คน 

 คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการบริหารจัดการตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบขาย

หนาที่และบทพรรณางาน มีการประสานงานในการทํางานทุกฝายและทุกระดับอยางชัดเจน 

  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการดาํเนินงานโดยยึดนโยบายของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย ดังนี้ 

◊ Policies to be implemented in all schools of the Saint Gabriel’s Foundation, Thailand 

Academic year 2019 

1. Our “Six year strategic Plan” must be wholly and effectively implemented. 

2. “Good Governance management” must be focus and followed in accordance with our 

hand book. 

3. “Personnel Development Plan” must be set and implemented for quality. 

4. “School’s sustainable development” must be our future aim. 

5. “Robotics and STEM Education” must be materialized effectively. 

6. “The approved yearly school budget” must be strictly followed. 

7. School’s regulations (Hand Book for teachers) must be known to all concerned. 
 

 ◊ Directives given to assist in the management of our mission. Academic year 2019 

1. Our management should strictly done in accordance with all regulations of each 

school’s By-law entity. 

2. The establishment of school’s Fundings must by systematically done. 

3. Each school must have the school’s asset account, done and checked regularly. 

4 Each school must try means and ways to maintain quality teachers. 

5. Genuine Team working must be a must in our management. 

6. All schools must have a lawyer as consultant. 

7. All schools must put a security measure to give safety to student, teachers and school. 
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นโยบายโรงเรียน 5 ดาน 

1. Management 

   1.1 Good Governance Management.  

 

1.2. Montfortian education must be put into practice in our school especially with regard to the   

      development  of students. 

1.3 Aim for quality, excellence, efficiency and effectiveness in all departments. 

1.4 Cleanliness ,beautiful ambience, orderliness and environmental friendliness.  
 

2. Quality Education 

2.1 School strives towards international standards with concrete action to achieve higher academic  

     outcomes with a special attention to national tests and international standardized tests. (iPSLE   

     , ICSE, HSK, TUST, Cambridge. ) 

2.2 Continued integration of technology and various learning resources in teaching and learning. 

2.3 Quality assurance and capable monitoring teams/experts to supervise/evaluate teaching and  

     learning. 

2.4 Robotics and STEM Education must be materialized effectively. 
 

3. Personnel Management 

3.1 Focus on the performance and development of individual teachers in their role as “Modern  

     instructor for Modern Education”. (Facilitator / Coach not Lecturer) 
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3.2 Ongoing training and professional development for all teachers, technological media training  

     and English language training( for Thai staff).  

3.3 Emphasis on genuine team working , sharing of best practices and good communication with   

     all Thai and foreign staff. 

3.4 Role of teachers to provide pastoral care and counseling to promote the well-being of  

     students. 
 

4. Student Development 

4.1 Provision of core ethics, religious values, desirable values, right and duty and spirit of  

     conservation of our world for all students. (Be Smart , Disciplined , Social Conscious, Work Hard   

     ,Persevere and Abiding by the Truth.) 

4.2 Promote and encourage cleanliness, discipline and academic excellence among students. 

4.3 Organize extra-curricular activities(sports , musics, clubs, performing arts and etc. and learning  

     opportunities  to help students develop to their full potential in all dimensions.(social ,spiritual  

     ,emotional, physical  and intellectual) 

4.4 Teach and encourage students to use critical thinking when solving problems.(21st century  

     Learning Skills) 
 

5. Parental role and support of school 

5.1 School management works in collaboration with Parents and Teachers Association(PTA) and  

     Parental network. 

5.2 Parental involvement for the well-being of the school. 

5.3 Support for public relations through clear and up-to-date school information on a school  

     website, magazine, LINE application and other media. 
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 1.2.1.2 วิธีการดําเนนิงาน 

             โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ บริการจัดการแบบกระจายอํานาจ มีโครงสรางการบริหารงานที่

ชัดเจน โดยแบงเปน 7 ฝาย สวนฝายธุรการการเงินจะมีหัวหนาแผนก ซึ่งแตละฝายจะรับนโยบาย ทิศทางการ

ดําเนินงานจากผูอํานวยการโรงเรียน โดยเนนความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการมุงสูความสําเร็จตามเปาหมาย

เดียวกัน แตละฝายมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมตลอดปการศึกษา ดังนั้นการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม จะมี

ผูรับผิดชอบ ดําเนินงาน รายงานผล ตรวจสอบและนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาตอไป แตละกิจกรรมที่ดําเนินการจะยึด

หลัก PDCA เพื่อใหเกิดการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม เปนไปตามแผนงบประมาณและลงสูผูเรียนใหเกิดประโยชน

สูงสุด นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการนิเทศติดตามภายใน (Internal Audit) เพื่อใหการดําเนินงาน เปนไปตามแผน

งบประมาณและเปาหมายที่กําหนด 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

              ปรัชญาของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คือ 

1. จุดมุงหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงองคสัจธรรมสูงสงซึ่งเปนบอเกิดของชีวิต 

2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางไปสูความสาํเร็จ 

 

วัตถุประสงคของโรงเรียน  

วัตถุประสงคของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คือ 

1. ใหการศึกษาอบรมนักเรียนเปนผูมีความรู มีทักษะ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะเปนพื้นฐานใน 

    การคนควาหาความรูตอเนื่องไปตลอดชีวิต 

2. มุงสรางใหนักเรียนเปนผูมีศาสนาและหลักธรรมยึดมั่น อันจะชวยใหเปนผูสามารถดํารงชีวิตในโลกแหงความ 

    เปนจริง แกปญหาชีวิตดวยสันติวิธี ตัดสินใจดวยสติปญญาและความสุขุม มีความรบัผิดชอบตอสังคม 

 

นโยบายของโรงเรียน 

 โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณและจิตใจ ภายใตบรรยากาศของ 

    เสถียรภาพและความรกั 

2. ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ เปนวิถชีีวิตของคนไทยในระบบประชาธิปไตย รูรักษา 

    ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของชาติ 

3. เนนความเปนเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ  การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรอันจะชวยให 

    ผูเรียนเปนคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยตอตนเองและเปนคนมีทัศนะกวางไกล รูจัก 

    ใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อพัฒนาภาวะแวดลอมและคุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย 

4.  เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกันและกัน และการผนึกกําลังความดี รวมกัน 

    พัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู โดยการศึกษาและเขาใจอารยธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม 
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คติพจนของโรงเรียน 

 ความวิริยะ อุตสาหะนํามาซึ่งความสาํเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT) 

 

คําขวัญของโรงเรียน 

 ความรูคูคณุธรรมนําชีวิต (Life is guided by knowledge and virtue.) 

 

1.2.1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ เปาหมาย และกลยุทธ 

วิสัยทัศน (VISION) 

  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอรต 

(The school provides education at the international standard and quality of life in 

accordance with Saint Montfort’s spirituality) 
 

 

 

 พันธกจิ (MISSIONS) 

1. ยกระดับคุณภาพการศกึษาสูมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมงฟอรต 

 

อัตลักษณ (IDENTITY) 

ผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิรยิะ อุตสาหะ และรับผิดชอบตอสังคม 

 

 เอกลักษณ (UNIQUENESS) 

 มุงสูมาตรฐานสากล (Towards International Standard) 

 

เปาหมาย (GOALS)  

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

2. ผูเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

3. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

4. บริหารจัดการดวยระบบคณุภาพ  

  

 กลยุทธ (STRATEGY) 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) 

กลยุทธที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล   (World-Class Standard) 

กลยุทธที่ 3  เสรมิสรางการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

 



23 
 

1.3 แนวทางการจัดการศึกษา 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีแนวทางการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน แบงเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร MLP (Modern language Program) รับนักเรียนชายเขาเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- มัธยมศึกษาปที่ 3 และรับนักเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6  และหลักสูตร 

EP (English Program)  รับนักเรียนสหศกึษาตั้งแตชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 และไดจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาเขาสูโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดเริ่มใชในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในปการศึกษา 2552 ในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

มาเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและไดนําความเปนเอกลักษณเฉพาะของโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน มาเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะกับผูเรียน ตลอดจนไดนําขอมูล

วิจัยเชิงสํารวจ ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน คือ ผูปกครอง ครู นักเรียน ชุมชน ปรัชญาการจัด

การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2545  

มาประกอบการจัดทํา โดยหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปนหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ สงเสรมิใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเตม็ศกัยภาพ    มีสมรรถนะสําคัญอันไดแกความสามารถในการ

สื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลในการพัฒนานักเรียนใหเกิด       

คุณลกัษณะอันพึงประสงคอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

1.4 แนวโนมการพฒันาทองถิ่น 

 1.4.1 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศกึษา (ลักษณะชุมชน) 

       สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนหมูบานจัดสรร โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรมและ

โรงพยาบาล บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแก   

- โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล  โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส  โรงเรยีนอนุบาลเซนตแอนดจูด้ี โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา  

โรงเรียนเทพศิรนิทรสมุทรปราการ  โรงเรยีนอูทพิย  โรงเรียนอินทรัมพรรย 

- หมูบานทิพวัล  หมูบานธนาภิรมย  หมูบานชวนชื่น หมูบานทวีทอง หมูบานเดนชัย  หมูบานไอริส หมูบาน

บานสวนยั่งยืน เทศบาลตําบลบางเมือง โรงพยาบาลจุฬารัตน 2 โรงพยาบาลจุฬาเวช  สํานักงานประกันสังคม บริษัท  

ฮีโนแหงประเทศไทย บริษัทนิปปอน เดนโซ แหงประเทศไทย เทศบาลสําโรงเหนือ  บริษัทโตโยตาชัวร  

  

 1.4.2 สภาพเศรษฐกิจของชุมชนและผูปกครอง 

         ผูปกครองสวนใหญของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

รับจาง มากที่สุด รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว คาขาย มีรายไดเฉลี่ยตอปสูงกวา 300,000 บาท  
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1.4.3 สภาพสังคม และวัฒนธรรมของชุมชน 

        ชุมชนและผูปกครองสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และอิสลาม มีกิจกรรมทางศาสนาอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป เชน วันมาฆบูชา   

วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา เปนตน ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการที่

รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีรับบัว และประเพณีสงกรานตพระประแดง 

 

1.4.4  จํานวนประชากรในเขตพื้นที่ใหบริการ 

        จํานวนประชากรของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอบางพลี 

อํา เภอพระสมุทร เจดีย  อํ า เภอบางบอ  และ อําเภอบางเสาธง มี ประชากรประมาณ 1,326 ,608 คน                     

(อางถึง https://th.wikipedia.org/wiki / ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 

 

    1.4.5  โอกาสของโรงเรียน 

1. ตั้งอยูใกลแหลงเรยีนรูที่สําคัญและเปนประโยชน  เชน  แหลงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่ทองเท่ียว 

2. ตั้งอยูในเมือง อยูใกลสถานที่ราชการ โรงพยาบาล และหนวยงานอ่ืน ๆ 

3. ตั้งอยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน ใกลตลาด แหลงชุมชน และใกลหางสรรพสินคา 

4. ปลอดภัยจากยาเสพติด แหลงเรงิรมย และแหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน 

5. สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือตอการเรยีนรู 

6. ไดรบัการสนับสนนุจากชุมชน ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และมีสัมพันธที่ดีตอกัน 

8. มีวิทยากรในทองถ่ิน และผูนําในทองถ่ินท่ีมีความรู 

9. รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ กีฬา และสวัสดิภาพ 

10. บุคลากรมีความรูความสามารถ เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางดี 

11. สงเสริมคณุภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณวิชาชพีครู และสนับสนุนดานการพัฒนาบคุลากร 

12. ผูปกครองมีศรทัธา ทัศนคติ ความเชื่อม่ัน ที่ดีตอโรงเรยีน 

13. สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูปกครองเอาใจใส 

14. เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน 
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        1.5 การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน/คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ / 

คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ / เครือขายผูปกครองฯ /คณะกรรมการสภานักเรียน 

 1.5.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

          - จํานวนคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

                       โรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 โดยมีวาระ

การดาํรงตาํแหนง 3 ป (ปการศกึษา 2562-2564) มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1.7 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 ดร.พิสูตร วาปโส ผูแทนผูรับใบอนุญาต/

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

ประธานคณะกรรมการ 

2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

3 ดร.ศิริชัย  ฟอนซีกา ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

4 ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5 ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6 นายวโิรจน ศิริธนาศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลําดับ 

7 นางดวงดาว ทุมเมืองปก ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

8 นายวรวุฒ ินาถะภักฎิ ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

9 นายทองบัน ทําโยธา ผูแทนครู กรรมการและเลขานุการ 

 

- จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมในรอบป 

มีการประชุม 2 ครั้ง ตอปการศกึษา 

1) ครั้งที่ 1 วันที่  14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 รายงานผลการดาํเนนิงานของโรงเรยีน ปการศกึษา 2561 

3.2  แนวทางการพัฒนาโรงเรียนปการศกึษา 2562 

3.3 การเปลี่ยนแปลงลายเซ็นผูมีอํานาจสั่งจายบัญชีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 จํานวนคร ูนักเรียน หองเรียน ปการศึกษา 2562 
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4.2 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2561 

4.3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2562 

4.4 แผนงบประมาณ ปการศึกษา 2562 

4.5 เงินอุดหนุนรายหัว ปการศึกษา 2562 

4.6 โครงการเรียนฟรี 15 ป 

4.7 โครงการนมโรงเรยีน ปการศึกษา 2562 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

 

2) ครั้งที่ 2 วันที่ 25  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 2/2562 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 

    4.1 รายงานผลการดาํเนินงานของโรงเรียนภาคเรยีนท่ี 1/2562 

4.2 การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้น

พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4.3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2562-2564  

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบ 

   5.1 จํานวนคร ูนักเรียน ณ วนัท่ี 10 พฤศิจกายน 2562 

   5.2 โครงสรางหลักสูตร MLP และ EP ป 2563 

   5.3 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนภาคเรียนท่ี 2/2562 

   5.4 เงินอุดหนุนอุปกรณการเรยีน ภาคเรียนท่ี 2/2562 

   5.5 บัญชีรายรับ รายจายของโรงเรียน  

   5.6 การจัดสรรเงินเขากองทุนตาง ๆ ปการศึกษา 2561 

   5.7 โครงการอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2562 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

3) ครั้งที่ 3 วันที่ 25  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1 การเตรียมการรับเสด็จ เนื่องในวโรกาสทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา         

สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสร็จติดตามผลการดําเนินโครงการ To Be Number One         

ในวันศกุรท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 
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1.2 การไปฟนฟูจิตใจและแสวงบุญ ตามรอยนักบุญหลุยสท่ีประเทศอิตาลี และฝรั่งเศส 

ระหวางวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2563  

1.3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปนเจาภาพ จัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน  

ภาคกลางครั้งท่ี 4 จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ป การศกึษาเอกชน 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการรวม 4 ฝาย 

เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   4.1 รายงานผลการดาํเนินงานประจําภาคเรียนที่ 2/2562 ของฝายวิชาการ 

   ฝายปกครอง ฝายบริหารทั่วไป ฝายกิจกรรม ฝายสํานักผูอํานวยการ 

        ฝายEnglish Program และฝายธุรการ-การเงิน 

4.2 การปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  

4.3 การปรับปรุงภูมทิัศน Inspiration Square  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัติ 

5.1 ประมาณการจํานวนครู นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  

        ภาคเรียนที่ 1/2563 

   5.2 การปรับอัตราคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมการเรียนอ่ืนๆ 

ปการศึกษา 2563 

   5.3 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟร ี15 ป ปการศึกษา 2563 

   5.4 การเพิ่มจํานวนหองเรียน แผนการเรียน English Program  

   5.5 การจดสิทธิเหนือพื้นดินโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

   6.1 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 

 

1.5.1.2 คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ 

                         สมาคมผูปกครองและครูฯ ไดมีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาโรงเรยีนในกิจกรรม

ตาง ๆ ตลอดปการศึกษา รายชื่อของคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู ปการศึกษา 2562 มีดังน้ี 

 

ตารางที่ 1.8 แสดงรายชื่อคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 นายวโิรจน  ศิริธนาศาสตร นายกสมาคมฯ 

2 นายพิสูตร วาปโส อุปนายกคนที่ 1 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

3 นายกัณฑพล  อนันตลักษณการ อุปนายกคนที่ 2 / เหรัญญิก 

4 นายสมชาย  ขาํนอย เลขาธิการ 

5 นางอภิปรียาศ ปาลกวงศ ณ อยุธยา ผูชวยเลขาธิการ 

6 นางดวงดาว ทุมเมืองปก ผูชวยเหรัญญิก 

7 นางดวงสมร  สุขแสนไกรศร นายทะเบียน/ผูชวยเครือขายผูปกครอง 

8 นางรัชดา พลับแดง ผูชวยนายทะเบียน 

9 นางณัฐวรรณ กิติเวช ปฏิคม/ผูชวยเครือขายผูปกครอง 

10 นางสุดาวดี จตุรงควาณิช ผูชวยฝายปฏิคม 

11 นายพสษิฐ หลิวกุลวัฒนา หัวหนาฝายกิจกรรม 

12 นายธนะวัตติ์ ภูมิศริิอนันต ผูชวยฝายกิจกรรม 

13 นายภูมิชนะ เกิดพงษ ผูชวยฝายกิจกรรม 

14 นางสุภาพร ฮอเจริญชัย หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

15 นางอําไพ  พยัควรรณ ผูชวยฝายประชาสัมพันธ 

16 นางใกลรุง พูลผล หัวหนาฝายวิชาการ 

17 นางสาวนิธาภรณ พิมพพันธุ ผูชวยฝายวิชาการ/ผูชวยเครือขายผูปกครอง 

18 นางสาวรุงรัตน กมลศิรปิระเสริฐ ผูชวยฝายวิชาการ 

19 นางสาวจิราภรณ จิตธรรม ผูชวยฝายวิชาการ 

20 นายนวพล แกวภูมิแห ผูชวยฝายวิชาการ 

21 นายวรวุฒ ินาถะภักฎิ หัวหนาฝายเครือขายผูปกครอง 

22 นายปริวัตร โวหาร ผูชวยฝายเครือขายผูปกครอง 

23 นายเอกสิทธิ์ ทิพยธารา ผูชวยฝายเครือขายผูปกครอง 

24 นางวันเพ็ญ สงขกุล หัวหนาฝายสวัสดิการและสุขอนามัย 

25 นายทองบัน ทําโยธา ผูชวยหัวหนาฝายสวัสดิการและสุขอนามัย 

 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ ปการศกึษา 2562 

 สมาคมผูปกครองและครูฯ เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีการ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจําเดือนรวมกับทางโรงเรียน และจัดประชุมใหญสามัญประจําป การมีสวนรวมใน

ดานตาง ๆ อาทิ ดานวิชาการ ดานกิจกรรมของโรงเรียน ดานขวัญกําลังใจครูและบุคลากรของโรงเรียน สนับสนุน

กิจกรรมสมาพันธสมาคมผูปกครองฯ โดยเขารวมประชุมสัญจรกับสมาพันธสมาคมผูปกครองและครูฯ สนับสนุนการ

จัดงานกาลาดินเนอร เขารวมในการจัดงานมอบรางวัลครูดีเดนประจําป พรอมสนับสนุนคาใชจายเพื่อบํารุงสมาพันธ

ประจําป 
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 นอกจากนั้น สมาคมผูปกครองและครูฯ ยังไดสนับสนุนจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ดวย พรอมดําเนินการจัดหารายได

เพื่อนํามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และจัดกิจกรรมของสมาคมฯ รวมกับโรงเรียน อาทิ กิจกรรมราตรี

สัมพันธอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปนตน 

 1.5.1.3 คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

                         สมาคมศิษยเกาฯ ไดมีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสรมิ การพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมตาง ๆ 

ตลอดปการศึกษา รายชื่อของคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ปการศกึษา 2562 มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 1.9 แสดงรายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง 

1 นายนิรุตต  เกลียวศิริกุล นายกสมาคม 

2 นายอิทธิพล  ศัมภูพันธุ อุปนายกคนที่ 1 

3 นายพงศพันธุ  ชัยกุล อุปนายกคนที่ 2 

4 นายเอก วงศอนันต กรรมการ / เลขาธิการ 

5 นางสาวชนนาถ กุลธราภานพุงศ กรรมการ / รองเลขาธิการ 

6 นายนิธิกร  เกล็ดสุวรรณ กรรมการ/  รองเลขาธิการ 

7 นายอภินันท  สินธุมงคล กรรมการ / เหรัญญิก 

8 รศ.ดร.ณฐัชา เดชดํารง กรรมการ / หัวหนาฝายวิชาการ 

9 ดร.อาจณรงค มโนสทุธิฤทธิ์ กรรมการ / หัวหนาฝายวิชาการ 

10 นายรววีัชร  ตรสีนิบุรพงศ กรรมการ/  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 

11 นายพชัรพล  ทองเจริญชัยกิจ กรรมการ/  นายทะเบียน 

12 นายกิติกร ธรรมมาวงษ กรรมการ/  ผูชวยนายทะเบียน 

13 นายชยพงศ  สําแดงปน กรรมการ 

14 นายชาญณรงค  หงษสุวรรณ กรรมการ  

15 นายเสริมกิจ  ธรรมมาวงษ กรรมการ 

16 นายเกียรติภูมิ  นันทานุกูล กรรมการ 

17 นายชานนท พรชัยเทพินทร กรรมการ 

18 นายยศธร  เสถียรพงษ กรรมการ 

19 นายธีรวิชญ  เมฆสุนทร กรรมการ 

20 นายชญานิน งามลอง กรรมการ 
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ ปการศึกษา 2562 

 สมาคมศิษยเกาฯ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน อาทิ จัดกิจกรรมโบวลิ่งการกุศล เพื่อหา

รายไดในการบริหารสมาคมฯ และมอบรายไดสวนหนึ่งใหกับโรงเรียน ประสานงานระหวางโรงเรยีนและศิษยเกาฯ

เพื่อใหเขารวมงานคืนสูเหยา โดยมีศิษยเกาฯ ทุกรุนประมาณ 700 คน เขารวมงาน 

1.5.1.4 คณะกรรมการเครือขายสมาคมผูปกครองและครูฯ  

           คณะกรรมการเครือขายสมาคมผูปกครองและครูฯ ไดมีสวนรวมในการสนับสนนุ สงเสริม        

การพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดปการศึกษา รายชื่อของคณะกรรมการเครือขายฯ ปการศึกษา 2562 

มีดังนี้ 

ตารางที่ 1.10 แสดงรายชื่อคณะกรรมการเครือขายสมาคมผูปกครองและครูฯ 

 ปการศึกษา 2562 

ลําดับ ชื่อ – สกลุ ประธานเครือขายผูปกครองระดับช้ัน 

1 นายอรรถวิทย  อมรสิริทวีภัทร ประถมศึกษาปท่ี 1 

2 นางพัชรศร ี    อิทรอาษา ประถมศึกษาปท่ี 2 

3 นายจิรัฎฐ       พรโยธิคาร ประถมศึกษาปท่ี 3 

4 นางอรุณ ี    ภาสวรวิทย ประถมศึกษาปท่ี 4 

5 นางศศริกานต  ศรีสมโภชน ประถมศึกษาปท่ี 5 

6 นางเกษสุดา    พุฒแกว ประถมศึกษาปท่ี 6 

7 นางกชกร       สาโรจน มัธยมศึกษาปที่ 1 

8 นางวิมลรัตน  ถนอมรอด มัธยมศึกษาปที่ 2 

9 นางศิริพร    สุนทรีวงศ มัธยมศึกษาปที่ 3 

10 นางเสาวณีย ฉัตรมณีรุงเจริญ มัธยมศึกษาปที่ 4 

11 นางสุรางค    พฤทธิพงศ มัธยมศึกษาปที่ 5 

12 นายชาญ     ใยสูง มัธยมศึกษาปที่ 6 
 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการเครือขายสมาคมผูปกครองฯ ปการศึกษา 2562 

 เครอืขายสมาคมผูปกครองฯ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมวันแม

แหงชาติ  กิจกรรมวันพอแมชาติ กิจกรรมกีฬานักเรียน กิจกรรมคริสตมาสแฟร กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ งานราตรี

สัมพันธอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 

1.5.1.5 คณะกรรมการสภานักเรียน/ผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 

          คณะกรรมการสภานักเรียนไดมาจากการเลือกตั้ง โดยดําเนินการจําลองรูปแบบเหมือนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฏร ซึ่งเปนสิ่งท่ีโรงเรียนตองการใหนักเรียนไดศึกษาความเปนประชาธิปไตย ในปการศึกษา 

2562  มีนักเรียนท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการนักเรียน จํานวน 67 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1.11 แสดงรายช่ือคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

ปการศึกษา 2562 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชั้น เลขประจําตัว 

1 ด.ช.จิรภัทร ทุงโพธิแดง ป.4/4 18414 

2 ด.ช.ณัฐดนัย เปรมปรชีา ป.4/5 16622 

3 ด.ญ.นภาดา สมุทรพุทธา ป.4/8 16924 

4 ด.ช.คธาธร รื่นภิรมย ป.5/2 16011 

5 ด.ช.ปณณวิชญ จงสบืศักดิ์ ป.5/6 16018 

6 ด.ญ.ปตยทวีคนู นาคประเสริฐ ป.5/8 16331 

7 ด.ช.พิชญทรัพย อดุลยกุล ป.6/4 15465 

8 ด.ช.กษิดิศศร วิษฐานนท ป.6/4 15611 

9 ด.ญ.ณฐัรนิทร โชติโกศพันธุ ป.6/8 18487 

10 ด.ช.ธนกร ลีวรรรนภาใส ม.1/1 14863 

11 ด.ช.อนันตชัย ธนะชัยสุกุล ม.1/2 14857 

12 ด.ช.พงศรพี แสงกลา ม.1/3 14828 

13 ด.ช.จักริน สุวรรณชาติ ม.1/4 14921 

14 ด.ช.นิรัตศัย วิมลศิริพรรณ ม.1/5 15003 

15 ด.ช.กวิน วัฒนการุณ ม.1/6 14900 

16 ด.ญ.ชญาดา อุชุปาละนันท ม.1/7 15109 

17 ด.ญ.ปญฑารีย วิเชียรฉาย ม.1/8 15104 

18 ด.ช.อาจอง ธีระจรรยาภรณ ม.2/1 14260 

19 ด.ช.ณัฐฐาดล พงศเจริญตระกูล ม.2/2 14252 

20 ด.ช.ภัทรพล เรืองอารักษ ม.2/3 14275 

21 ด.ช.กฤตภัค จรัสวงษ ม.2/4 14426 

22 ด.ช.ภีรณัฐ หมีทอง ม.2/5 14451 

23 ด.ช.นมัสการ เขียวเล็ก ม.2/6 14351 

24 ด.ญ.ศิวินทรา เพ็ชรสวาง ม.2/7 18491 

25 ด.ช.คามิน โกวิทวณิช ม.2/8 14529 

26 ด.ช.ณรัชพัฒน ธนาเดชา ม.3/1 17821 

27 ด.ช.ธนวัฒน เชื้อปญญา ม.3/2 13744 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ชั้น เลขประจําตัว 

28 ด.ช.บวรเทพ ชยวัฒนธรากุล ม.3/2 13776 

29 ด.ช.ณัฐภัทร ทองธวัช ม.3/3 13818 

30 ด.ช.พศิน ผิวงาม ม.3/4 13781 

31 ด.ช.ธนวิชญ กาญจนภิญโญยิ่ง ม.3/6 13812 

32 ด.ญ.ณัชชา หวังทองธนา ม.3/7 17788 

33 ด.ญ.ทิยา รุงเรือง ม.3/8 13879 

34 นายธัชพล ฉัตรธเนศ ม.4/1 12999 

35 นายธนวินท นาถะภักฎิ ม.4/1 13021 

36 นายวงศธร กรวุฒวิวิัฒน ม.4/2 12991 

37 นางสาวปรณิดา ยศยิ่งยืนยง ม.4/2 19010 

38 นายธีร บุญฤทธ์ิลักขณา ม.4/3 13033 

39 นายธนชัพงศ ศิรเลิศเกียรติ ม.4/3 13095 

40 นายนิพัทธ ไชยสวัสดิ ์ ม.4/4 17232 

41 นางสาวกชกร ธรรมมาสถิตยกุล ม.4/5 13240 

42 นางสาวณัฐฐะ งามจิตสุขศร ี ม.4/5 19019 

43 นายพิภัช ลลีาสุวณิชย ม.4/7 12993 

44 นางสาวญาณิศา แสงเจริญสุขเลิศ ม.4/8 14777 

45 นางสาวภัณฑิลา จินดาสิริเลิศ ม.4/9 15900 

46 นางสาวเกศมณี นนทตา ม.5/1 18323 

47 นายดิษฐพัชร เหลืองวรานันท ม.5/2 12596 

48 นางสาวพรนภัส จิตใหญ ม.5/2 14243 

49 นายอนุกูลณ นคร ม.5/3 12449 

50 นายธนกฤต สุทธิชยาพพิัฒน ม.5/3 14700 

51 นายสิริภพ อุดมพรสุข ม.5/4 12478 

52 นายฟาประทาน ปนปกสามภพ ม.5/5 12369 

53 นางสาวนันทชพร มิ่งศริิวัฒนกุล ม.5/5 18276 

54 นางสาวธนิศรา ศักดิ์ศริิธร ม.5/6 18309 

55 นายพงศกร ประดิษฐหัตถวุฒิ ม.5/7 12534 

56 นางสาวอภิชญา กิมเสม ม.5/7 18474 

57 นายรชนน เอกประชาสิน ม.5/8 12495 

58 นายศรัณญ เสงี่ยมเนตร ม.5/8 18275 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ชั้น เลขประจําตัว 

59 นายชิษณุพงศ ชํานินาวากุล ม.6/1 11931 

60 นางสาวอรญา พนาสันติภาพ ม.6/1 17650 

61 นางสาวณัจฉรียา ไพบูลยกิจโกศล ม.6/2 17632 

62 นางสาวศุภญาภา โชคคลังธนกุล ม.6/2 17684 

63 นายปวิณวัช ธนัชญเศรษฐ ม.6/3 11840 

64 นางสาวบุณยนุช จงเจริญมั่นคง ม.6/3 13575 

65 นางสาวธัญธร กังศิริกุล ม.6/3 15905 

66 นายฟุรกอน เดวี ม.6/4 11925 

67 นายณัฐชัย เรืองสุขสกุล ม.6/4 12109 

68 นางสาวพชัชา เพชรสุวรรณ ม.6/5 17724 

69 นายธาดา โลหะศิริกุล ม.6/8 12072 

70 นายจิรายุ เยาวรัตนล ี ม.6/9 12082 

 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสภานกัเรียน 

 คณะกรรมการสภานักเรียน ไดมีสวนรวมในกิจกรรม งาน และโครงการตาง ๆ ของโรงเรยีนสม่ําเสมอ     

มีการจัดประชุม เพื่อสรปุผลงานและนําเสนอผลงานตอโรงเรียน กิจกรรมท่ีไดดําเนินการตลอดปการศึกษา สรุปไดดังนี้  

กิจกรรมที่สภานักเรียนวางแผนดําเนินการ และมีบทบาทในการรวมกันดําเนินการจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม 

ไดแก 

1. กิจกรรมวันไหวครู 

2. กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

3. กิจกรรมวันพอแหงชาติ 

4. กิจกรรมวันครูมุฑิตากตัญูตาครู 

5. กิจกรรมวันคริสตมาสแฟร 

6. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

7. โครงการ ACSP Product เพื่อนํารายไดสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญครเูกษียณ 8. ดําเนินการในพิธีการ และตอนรับแขกของโรงเรียนในโอกาสตางๆ 
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สวนที่ 2 

สารสนเทศเกีย่วกับผูเรยีน 
 

  

สารสนเทศเก่ียวกับผูเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 

 2.1 ขอมูลพื้นฐานนักเรยีน 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

 2.4 สรปุผลการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 2.5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 2.6 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

 2.7 ผลการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 2.8 ผลงานและการแสดงออกของผูเรยีน 

 

2.1 ขอมูลพื้นฐานนักเรียน  

 

 1) ขอมูลพื้นฐานนักเรียนโปรแกรม MLP และ โปรแกรม EP  

 

ตารางที่ 2.1 ขอมูล จําแนกนักเรียนโปรแกรม (MLP) ตามเพศ และช้ันเรียน ปการศึกษา 2560-2562 

 

ชั้น

เรียน 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

หอง 

เรียน 

จํานวนนักเรียน หอง 

เรียน 

จํานวนนกัเรียน หอง 

เรียน 

จํานวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ป.1 6 291 - 291 6 307 - 307 6 323 - 323 

ป.2 6 302 - 302 6 295 - 295 6 302 - 302 

ป.3 6 322 - 322 6 302 - 302 6 297 - 297 

ป.4 6 293 - 293 6 329 - 329 6 314 - 314 

ป.5 6 319 - 319 6 299 - 299 6 329 - 329 

ป.6 6 292 - 292 6 321 - 321 6 301 - 301 

ม.1 6 312 - 312 6 312 - 312 6 316 - 316 

ม.2 6 282 - 282 6 307 - 307 6 305 - 305 
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ชั้น

เรียน 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

หอง 

เรียน 

จํานวนนักเรียน หอง 

เรียน 

จํานวนนกัเรียน หอง 

เรียน 

จํานวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ม.3 6 303 - 303 6 277 - 277 6 299 - 299 

ม.4 7 292 113 405 7 296 82 378 7 285 92 377 

ม.5 7 281 113 394 7 281 108 389 7 284 81 365 

ม.6 7 280 92 372 7 277 111 388 7 273 104 377 

รวม 75 3,569 318 3,887 75 3,603 301 3,904 75 3,635 197 3,832 

คาเฉลี่ยระหวาง 

หองเรียน :นักเรียน  1:52 

คาเฉลี่ยระหวาง 

หองเรียน :นักเรียน  1:52 

คาเฉลี่ยระหวาง 

หองเรียน :นักเรียน  1:52 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนักเรียน โปรแกรม MLP ปการศึกษา 2560 - 2562 
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ตารางที่ 2.2 ขอมูล จําแนกนกัเรียนโปรแกรม (EP) ตามเพศ และช้ันเรียน ปการศกึษา 2560-2562 

ช้ันเรียน 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

หอง 

เรียน 

จํานวนนกัเรียน หอง 

เรียน 

จํานวนนักเรียน หอง 

เรียน 

จํานวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ป.1 2 25 34 59 2 34 26 60 2 37 23 60 

ป.2 2 30 21 51 2 26 34 60 2 33 27 60 

ป.3 2 38 22 60 2 34 22 56 2 26 34 60 

ป.4 2 37 23 60 2 36 24 60 2 33 24 57 

ป.5 2 39 18 57 2 35 25 60 2 33 25 58 

ป.6 2 32 25 57 2 39 19 58 2 35 25 60 

ม.1 2 30 28 58 2 28 25 53 2 35 21 56 

ม.2 2 37 23 60 2 31 28 59 2 27 28 55 

ม.3 2 30 24 54 2 37 22 59 2 30 30 60 

ม.4 2 25 17 42 2 31 19 50 2 32 22 54 

ม.5 2 30 20 50 2 24 22 46 2 32 17 49 

ม.6 2 31 23 54 2 29 20 49 2 22 21 43 

รวม 24 384 278 662 24 384 286 670 24 374 272 646 

คาเฉลี่ยระหวาง 

หองเรียน :นักเรียน  1:27 

คาเฉลี่ยระหวาง 

หองเรียน :นักเรียน  1:28 

คาเฉลี่ยระหวาง 

หองเรียน :นักเรียน  1:27 

 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบจํานวนนกัเรียน โปรแกรม EP ปการศกึษา 2560 - 2562 
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2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

1)   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้น ป.1-6 

      (เฉลี่ยตามรายวิชา) 

ลําดับ ระดับชั้น จํานวนนักเรียนทั้งหมด รอยละนักเรียนที่ได ระดับ 3 ขึ้นไป 

1. ประถมศกึษาปที่ 1 381 97.79 

2. ประถมศึกษาปที่ 2 358 85.17 

3. ประถมศกึษาปที่ 3 354 80.03 

4. ประถมศึกษาปที่ 4 370 81.73 

5. ประถมศกึษาปที่ 5 388 82.04 

6. ประถมศกึษาปที่ 6 360 87.85 

 เฉลี่ยรอยละ  84.77 

สรุปอภิปรายผล 

 งานทะเบียนวัดผล ฝายวิชาการ พบวา ตลอดปการศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูระดับ 3 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 84.77 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงรอยละของนักเรียนระดับชั้นป.1-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              

8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับ 3 ขึ้นไป 
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2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้น ม.1-ม.3 

    (เฉลี่ยตามรายวิชา) 

ลําดับ ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 

รอยละนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. มัธยมศึกษาปที่ 1 371 77.08 70.17 

2. มัธยมศึกษาปที่ 2 361 74.90 73.58 

3. มัธยมศึกษาปที่ 3 357 75.13 73.95 

 เฉลี่ยรอยละ  75.70 72.57 

 

สรุปอภิปรายผล 

 งานทะเบียนวัดผล   ฝายวิชาการ พบวา ตลอดปการศึกษา นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3             

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 คิดเปนรอยละ 75.70 ภาคเรียนที่ 2  

คิดเปนรอยละ 72.57 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงรอยละของนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        

8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับ 3 ขึ้นไป 
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3) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้น ม.4-ม.6 

      (เฉลี่ยตามรายวิชา) 

ลําดับ ระดับช้ัน 
จํานวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

รอยละนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. มัธยมศกึษาปท่ี 4 417 78.59 75.80 

2. มัธยมศกึษาปท่ี 5 395 77.73 80.12 

3. มัธยมศกึษาปท่ี 6 418 91.87 86.84 

 เฉลี่ยรอยละ   82.73 80.92 

 

สรุปอภิปรายผล 

 งานทะเบียนวัดผล ฝายวิชาการ พบวา ตลอดปการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6   

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 คิดเปนรอยละ 82.73 ภาคเรียนท่ี 2  

คิดเปนรอยละ 80.92 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภูมิ แสดงรอยละของนักเรียนระดับช้ัน ม.4-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับ 3 ขึ้นไป 
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4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนของนักเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 1-6   

    ปการศึกษา 2560-2562 

ระดับชั้น 
รอยละนักเรียนที่ได ระดับ 3 ข้ึนไป 

2560 2561 2562 

ประถมศึกษาปที่ 1 96.73 97.99 89.97 

ประถมศึกษาปที่ 2 97.40 97.67 83.69 

ประถมศึกษาปที่ 3 91.44 90.49 80.04 

ประถมศึกษาปที่ 4 89.40 95.79 81.17 

ประถมศึกษาปที่ 5 86.72 91.86 81.77 

ประถมศึกษาปที่ 6 86.82 91.14 87.48 

เฉลี่ยรอยละ 91.42 94.15 84.02 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6  ปการศึกษา 2560-2562 
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5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-3   

    ปการศึกษา 2560-2562 

ระดับชั้น 

รอยละนักเรียนที่ได ระดับ 3 ขึ้นไป 

2560 2561 2562 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

มัธยมศึกษาปที่ 1 71.19 72.92 70.01 75.00 77.08 70.17 

มัธยมศึกษาปที่ 2 74.06 75.25 64.73 69.64 74.90 73.58 

มัธยมศึกษาปที่ 3 73.02 70.09 76.51 76.21 75.13 73.95 

เฉลี่ยรอยละ 72.75 72.75 70.42 73.62 75.70 72.57 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-3  ปการศึกษา 2560-2562 
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6) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนของนักเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6   

    ปการศึกษา 2560-2562 

ระดับชั้น 

รอยละนักเรียนที่ได ระดับ 3 ขึ้นไป 

2560 2561 2562 

ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

มัธยมศึกษาปที่ 4 73.27 80.09 71.16 69.80 78.59 75.80 

มัธยมศึกษาปที่ 5 74.91 76.59 78.51 79.87 77.73 80.12 

มัธยมศึกษาปที่ 6 88.12 79.64 85.15 83.41 91.87 86.84 

เฉลี่ยรอยละ 78.77 78.77 78.27 77.69 82.73 78.99 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6  ปการศึกษา 2560-2562 
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สรุปอภิปรายผล 

งานทะเบียนวัดผล จากตารางขางตน สามารถสรุปตามระดับชั้นตาง ๆ ไดดังนี้ 

 

ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 1 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาปการศึกษา 2561 รอยละ 8.02 และต่ํากวาปการศึกษา 2560 รอยละ 6.76 

 

ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 2 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาปการศกึษา 2561 รอยละ 13.98 และต่ํากวาปการศกึษา 2560 รอยละ 13.71 

 

ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 3 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาปการศึกษา 2561 รอยละ 10.45 และต่ํากวาปการศกึษา 2560 รอยละ 11.40 

 

ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 4 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาปการศกึษา 2561 รอยละ 14.62 และต่ํากวาปการศกึษา 2560 รอยละ 8.23 

 

ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 5 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาปการศกึษา 2561 รอยละ 10.09 และต่ํากวาปการศกึษา 2560 รอยละ 4.95 

 

ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาปการศกึษา 2561 รอยละ 3.66 และสูงกวาปการศึกษา 2560 รอยละ 0.66 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 สูงข้ึนกวาปการศึกษา 2561 รอยละ 1.12 และสูงกวาปการศึกษา 2560 รอยละ 1.57 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 สูงกวากวาปการศึกษา 2561 รอยละ 7.05 และต่ํากวาปการศึกษา 2560 รอยละ 0.42 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาปการศกึษา 2561 รอยละ 1.82 และสูงกวาปการศึกษา 2560 รอยละ 2.98 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 สูงกวาปการศึกษา 2561 รอยละ 7.22 และสูงกวาปการศกึษา 2560 รอยละ 0.52 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ขึ้นไป  

ในปการศึกษา 2562 ต่ํากวาปการศกึษา 2561 รอยละ 0.26 และสูงกวาปการศึกษา 2560 รอยละ 3.18 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา จาํนวนรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3 ข้ึนไป  

ในปการศึกษา 2562 สูงกวาปการศึกษา 2561 รอยละ 5.08 และสูงกวาปการศึกษา 2560 รอยละ 5.48 

 

2.3 คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน   

 

 เปนการประเมินพัฒนาการดานคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของนักเรียน วิธีการประเมินจะ

พิจารณาตัดสินผลการประเมนิ และรายงานผลเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีคุณลกัษณะที่พึงประสงคที่ตองประเมิน 

10 ประการ ไดแก    

1)  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย                   

2)  ซื่อสัตยสุจริต   

3)  มีวินัย    

4)  ใฝเรียนรู    

5)  อยูอยางพอเพียง   

6)  มุงม่ันในการทํางาน  

7)  รักความเปนไทย  

8)  มีจิตสาธารณะ 

9)  มีความกตัญู 

10) ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง 
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การนําคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 10 ประการดังกลาว  ไปพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลนั้น  สถานศึกษาตองมีความเขาใจเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางชัดเจน โดยพิจารณาจาก นิยาม 

ตัวชี้วัดพฤติกรรมบงชี้  และเกณฑการใหคะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขอที่ 1  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

นิยาม 

รักชาติ ศาสน  กษัตริย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ ธํารงไวซึ่งความเปน

ชาติไทย ศรัทธา  ยึดมั่นในศาสนา  และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

ผูที่รักชาติ ศาสน  กษัตริย  คือ   ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี

ปรองดอง  ภูมิใจ เชิดชูความเปนชาติไทย  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  และแสดงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

1.1  เปนพลเมืองดี

ของชาติ 

1.1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ  รองเพลงชาติ   และอธิบายความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง     

1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หนาท่ีพลเมืองดขีองชาติ   

1.1.3  มีความสามัคค ี ปรองดอง   

 

1.2  ธํารงไวซึ่งความ

เปนชาติไทย 

1.2.1  เขารวม  สงเสริม  สนบัสนุนกิจกรรมที่สรางความสามัคคี  ปรองดอง ที่เปน 

        ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 

1.2.2  หวงแหน  ปกปอง ยกยองความเปนชาติไทย 

 

1.3  ศรัทธา  ยึดมั่น

และปฏิบัติตนตาม

หลักของศาสนา 

1.3.1  เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 

1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ   

1.3.3  เปนแบบอยางที่ดีของศาสนิกชน 

 

1.4   เคารพเทิดทูน 

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

1.4.1  เขารวมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

1.4.2  แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตรยิ        

1.4.3  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษตัริย 
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เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (1) ผาน (2) ดี  (3) ดีเยี่ยม(4) 

1.1.1  ยืนตรงเคารพธง

ชาติ  รองเพลงชาติและ

อธิบายความหมายของ

เพลงชาติไดถูกตอง     

 

1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิ 

หนาที่พลเมืองดีของชาติ 

 

1.1.3  มีความสามัคคี  

ปรองดอง   

 

ไมยืนตรง

เคารพธงชาต ิ

ยืนตรงเม่ือไดยิน

เพลงชาติ    

รองเพลงชาติ และ

อธิบายความหมาย

ของเพลงชาติได

ถูกตอง  ปฏิบัติตน

ตามสิทธิและหนาท่ี

ของนักเรียน   และ

ใหความรวมมือ 

รวมใจในการทํา

กิจกรรมกับสมาชิก

ในโรงเรียน 

ยืนตรงเม่ือไดยินเพลง

ชาติ   รองเพลงชาติ 

และอธิบายความหมาย

ของเพลงชาติไดถูกตอง 

ปฏิบัติตนตามสิทธิและ

หนาท่ีของ 

พลเมืองดี   และให

ความรวมมือรวมใจ 

ในการทํากิจกรรมกับ

สมาชิกในโรงเรียน  

และชุมชน       

ยืนตรงเมื่อไดยินเพลง

ชาติ รองเพลงชาติ และ

อธิบายความหมายของ

เพลงชาติไดถูกตอง  

ปฏิบัติตนและชักชวน

ผูอื่นปฏิบัติตามสิทธิและ

หนาที่ของพลเมืองดี  

และใหความรวมมือ  

รวมใจในการทํากิจกรรม

กับสมาชิกในโรงเรียน 

ชุมชน และสังคม 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ธํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.2.1  เขารวมสงเสริม  

สนับสนุนกิจกรรมท่ีสราง

ความสามัคคี  ปรองดอง   

ท่ีเปนประโยชนตอ

โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

1.2.2 หวงแหน  ปกปอง 

ยกยองความเปนชาติไทย 

ไมเขารวม

กิจกรรมที่

สรางความ

สามัคค ี

เขารวมกิจกรรม 

และมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมที่

สรางความสามัคคี

ปรองดอง และเปน

ประโยชนตอ

โรงเรียน และ

ชุมชน 

เขารวมกิจกรรม และมี

สวนรวมในการจัด

กิจกรรมท่ีสรางความ

สามัคคี  ปรองดอง 

และเปนประโยชนตอ

โรงเรียน ชุมชน  และ

สังคม  ชื่นชมในความ

เปนชาติไทย 

เปนผูนาํหรือเปน

แบบอยาง ในการจัด

กิจกรรม ท่ีสรางความ

สามัคคี ปรองดอง และ

เปนประโยชนตอโรงเรยีน 

ชุมชน และสังคม ชื่นชม   

ปกปองในความเปนชาติ

ไทย 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3  ศรัทธา  ยึดม่ัน  และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.3.1  เขารวมกิจกรรม

ทางศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลัก

ของศาสนาที่ตนนับถือ  

 1.3.3  เปนแบบอยางท่ีดี

ของศาสนิกชน 

ไมเขารวม

กิจกรรมทาง

ศาสนาที่ตน

นับถือ 

เขารวมกิจกรรม                 

ทางศาสนาที่ตน

นับถือ และปฏิบัติ

ตนตามหลักของ

ศาสนาตามโอกาส  

เขารวมกิจกรรมทาง

ศาสนาที่ตนนับถือ  

และปฏิบัติตนตามหลัก

ของศาสนาอยาง

สม่ําเสมอ 

 

เขารวมกิจกรรม             

ทางศาสนาที่ตนนับถือ 

ปฏิบัติตนตามหลักของ

ศาสนาอยางสม่ําเสมอ  

และเปนแบบอยางท่ีดี

ของศาสนิกชน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

1.4.1   เขารวมและมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมที่

เก่ียวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย 

1.4.2   แสดงความสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริย     

1.4.3  แสดงออกซึ่งความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ไมเขารวม

กิจกรรมที่

เก่ียวของกับ

สถาบันพระ

มหา 

กษัตรยิ 

เขารวมกิจกรรมที่

เก่ียวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ตามที่โรงเรียนและ

ชุมชนจัดข้ึน 

เขารวมกิจกรรม และมี

สวนรวมในการจัด

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

ตามที่โรงเรียนและ

ชุมชนจัดขึ้น  

 

 

เขารวมกิจกรรมและ  

มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย 

ตามที่โรงเรียนและชุมชน

จัดขึ้นชื่นชมในพระราช-

กรณียกิจ  

พระปรีชาสามารถของ

พระมหากษัตริย 

และพระราชวงศ 

 

ขอที ่2 ซื่อสัตยสุจริต 

นิยาม 

ซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกตองประพฤติ ตรงตามความเปนจริง

ตอตนเองและผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ 

ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต  คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ  และยึดหลักความจริง  

ความถูกตองในการดําเนินชีวิต  มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 

2.1 ประพฤติตรงตามความ

เปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย 

วาจา ใจ 

2.1.1  ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริง  

2.1.2  ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตองละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 

2.1.3  ปฏิบัติตามคํามั่นสญัญา 

 

2.2  ประพฤติตรงตามความ

เปนจริงตอผูอ่ืนทั้งทางกาย 

วาจา ใจ  

2.2.1  ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 

2.2.2   ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความซื่อตรง 

2.2.3   ไมหาประโยชนในทางที่ไมถูกตอง   

 

เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทัง้ทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

2.1.1  ใหขอมูลที่

ถูกตองและเปนจริง  

 

2.1.2  ปฏิบัติตนโดย

คํานึงถึงความถูกตอง

ละอายและเกรงกลัวตอ

การกระทําผิด 

 

2.1.3  ปฏิบัติตาม

คํามั่นสัญญา 

ไมใหขอมูลที่

ถูกตองและเปน

จริง 

ใหขอมูลที่ถูกตองและ

เปนจริงปฏิบัติในสิ่งที่

ถูกตอง  ทําตามสัญญา

ที่ตนใหไวกับเพื่อน  

พอแม  หรือผูปกครอง 

และครู   

ใหขอมูลท่ีถูกตอง

และเปนจริง ปฏิบัติ

ในสิ่งท่ีถูกตอง    

ทําตามสัญญาท่ีตนให

ไวกับเพื่อน พอแม  

หรือผูปกครอง และ

ครู ละอายและ 

เกรงกลัวที่จะทํา

ความผิด 

ใหขอมูลที่ถูกตองและ

เปนจริง ปฏิบัติในสิ่งท่ี

ถูกตอง  ทําตาม

สัญญาที่ตน 

ใหไวกับเพื่อน  

 พอแม  หรือ

ผูปกครองและครู

ละอายและเกรงกลัว 

ท่ีจะทําความผิด เปน

แบบอยางที่ด ี

ดานความซื่อสัตย 
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ตัวช้ีวัดที่  2.2   ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

2.2.1  ไมถือเอาสิ่งของ

หรือผลงานของผูอื่นมา

เปนของตนเอง 

 

2.2.2 ปฏิบัติตนตอผูอ่ืน

ดวยความซื่อตรง 

 

2.2.3 ไมหาประโยชน

ในทางที่ไมถูกตอง   

นําสิ่งของของ

คนอ่ืนมาเปน

ของตนเอง 

ไมนําสิ่งของและผลงาน

ของผูอ่ืนมาเปนของ

ตนเอง ปฏิบัติตนตอ

ผูอื่นดวยความซื่อตรง     

ไมนําสิ่งของและ

ผลงานของผูอ่ืนมา

เปนของตนเอง 

ปฏิบัติตนตอผูอื่น

ดวยความซื่อตรง    

ไมหาประโยชน

ในทางที่ไมถูกตอง 

ไมนําสิ่งของและ

ผลงานของผูอื่นมาเปน

ของตนเอง ปฏิบัติตน

ตอผูอ่ืนดวยความ

ซื่อตรง ไมหาประโยชน

ในทางท่ีไมถูกตอง  

และเปนแบบอยางท่ีดี

ดานความซื่อสัตย      

 

ขอที่ 3  มีวินัย 

นิยาม 

มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับของ

ครอบครัว  โรงเรียน และสังคม 

ผูมวีินัย  คือ   ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ  ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว  โรงเรยีน และสังคม

เปนปกติวิสัย  ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงช้ี 

3.1  ปฏิบัติตาม ขอตกลง  

กฎเกณฑ ระเบียบ  ขอบังคับ  

ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

3.1.1 ปฏิบัติตน ตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ  ขอบังคับ ของครอบครัว  

โรงเรียนและสังคม  ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน     

3.1.2 ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน และ

รับผิดชอบในการทํางาน   
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เกณฑการใหคะแนน 

 

ตัวช้ีวัดที่  3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 

3.1.1  ปฏิบัติตนตาม

ขอตกลง กฎเกณฑ

ระเบียบ ขอบังคับของ

ครอบครัว  โรงเรียน 

และสังคมไมละเมิด

สิทธิของผูอื่น     

 

3.1.2  ตรงตอเวลาใน

การปฏิบัติกิจกรรม

ตาง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน และ

รับผิดชอบในการ

ทํางาน   

ไมปฏิบัติตนตาม

ขอตกลง

กฎเกณฑ  

ระเบียบ  

ขอบังคับของ

ครอบครวัและ

โรงเรียน 

ปฏิบัติตามขอตกลง  

กฎเกณฑ  ระเบียบ 

ขอตกลง ของ

ครอบครัว และ

โรงเรียน  ตรงตอเวลา

ในการปฏิบัติกิจกรรม

ตาง ๆ ในชีวิต 

ประจําวัน และ

รับผิดชอบในการ

ทํางาน    

 

ปฏิบัติตามขอ 

ตกลง  กฎเกณฑ  

ระเบียบ ขอตกลง

ของครอบครัว 

โรงเรียน  และสังคม 

ไมละเมิดสิทธิของ

ผูอื่น ตรงตอเวลาใน

การปฏิบัติกิจกรรม

ตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน  

และรับผิดชอบ                  

ในการทํางาน  

ปฏิบัติตามขอตกลง  

กฎเกณฑ  ระเบียบ 

ขอตกลง ของครอบครัว 

โรงเรียน  และสังคม  

ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน    

ตรงตอเวลาในการ

ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ

ในชีวิตประจําวันและ

รับผิดชอบในการ

ทํางาน  ปฏิบัติเปน

ปกติวิสัย  และเปน

แบบอยางที่ดี 

 

ขอที่ 4   ใฝเรียนรู 

นิยาม 

ใฝเรียนรู  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการแสวงหาความรู จากแหลง

เรียนรูท้ังภายในและภายนอก 

ผูที่ใฝเรียนรู  คือ   ผูที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม

การเรียนรู  จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกอยางสม่ําเสมอ  เลือกใชสื่ออยางสม่ําเสมอ ดวยการเลือกใชสื่อ

อยางเหมาะสม บันทึกความรู  วิเคราะหสรุป เปนองคความรูแลกเปล่ียนเรียนรู  ถายทอด เผยแพร   และนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

4.1  ตั้งใจ เพียรพยายาม ใน

การเรียนและเขารวมกิจกรรม

การเรียนรู 

4.1.1  ตั้งใจเรียน 

4.1.2  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรยีนรู 

4.1.3  สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 

4.2  แสวงหาความรูจาก แหลง

เรียนรู ตาง ๆ    ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน  

4.2.1  ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตางๆ  

แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม 

4.2.2  บันทึกความรูวิเคราะหตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู สรปุเปนองคความรู 

4.2.3  แลกเปลี่ยนความรู ดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 

ตัวช้ีวัดที่  4.1ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 

4.1.1 ตั้งใจเรียน 

4.1.2  เอาใจใสและมี

ความเพียรพยายามในการ

เรียนรู 

4.1.3 สนใจเขารวม

กิจกรรมการเรยีนรูตาง ๆ 

ไมตั้งใจเรียน ตั้งใจ และเอาใจใส

ใน การเรียน 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส

และมีความเพียร

พยายามในการเรียน 

ตั้งใจเรียน   เอาใจใสและมี

ความเพียรพยายามในการ

เรียนรู และเขารวมกิจกรรม

การเรียนรูตาง ๆ   

  

ตัวช้ีวัดที่  4.2   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 

 

พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

4.2.1  ศึกษาคนควาหา

ความรูจากหนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ ส่ือเทคโนโลยีตางฯ

แหลงเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน และ

เลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม 

 

 

ไมศกึษา

คนควาหา

ความรู 

ศึกษาคนควาหา

ความรูจากหนังสือ

เอกสาร สิ่งพิมพ 

สื่อเทคโนโลยี

ตางๆ แหลง

เรยีนรู ทั้งภายใน

และภายนอก 

ศึกษาคนควาหา

ความรูจากหนังสือ

เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ

เทคโนโลยีตางๆ 

แหลงเรียนรูท้ัง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน มีการบันทึก

ความรู สรุป  

ศึกษาคนควาหาความรูจาก

หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ

เทคโนโลยี ตาง ๆ แหลง

เรียนรู ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน เลือกใชสื่อไดอยาง

เหมาะสม มีการบันทึก

ความรู สรุปเปนองค

ความรู นําเสนอ และ 
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พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

4.2.2 บันทึกความรู

วิเคราะหตรวจสอบ  

จากสิ่งที่เรยีนรู สรุปเปนองค

ความรู 

 

4.2.3 แลกเปลี่ยน 

ความรู ดวยวิธีการตาง ๆ 

และนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 โรงเรียน และมี

การบันทกึความรู 

เปนองคความรู

นําเสนอและ 

แลกเปลี่ยนความรู

กับผูอ่ืนได    

แลกเปลี่ยนองคความรู  

ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 

ขอที่ 5 อยูอยางพอเพียง 

นิยาม 

อยูอยางพอเพียง  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล  รอบคอบ  

มีคุณธรรม  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ผูที่อยูอยางพอเพียง  คือ  ผูที่ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน  มีเหตุผล  รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอ่ืน

ดวยความรับผิดชอบ  ไมเบียดเบียนผูอื่น  เห็นคุณคาของทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 

5.1 ดําเนินชีวิตอยาง

พอประมาณ  มีเหตุผล  

รอบคอบ  มีคณุธรรม 

5.1.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช  ฯลฯ  อยางประหยัด คุมคา

และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม 

5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  

ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

 

5.2.1 วางแผนการเรียน  การทํางานและการใชชวีิตประจําวันบนพ้ืนฐานของความรู 

ขอมูล ขาวสาร 

5.2.2 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  ยอมรบัและปรับตัว

เพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
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เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดที่  5.1 ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

5.1.1 ใชทรัพยสิน 

ของตนเองเชนเงนิ

สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ  

อยางประหยัดคุมคา

และเก็บรักษาดูแล

อยางดีรวมทั้งการใช

เวลาอยางเหมาะสม 

 

ใชเงนิและของ

ใชสวนตัว

อยางไม

ประหยัด 

ใชทรัพยสินของ

ตนเองและ

ทรัพยากรของ

สวนรวม   อยาง

ประหยัด คุมคา 

เก็บรักษาดูแลอยาง

ดีรอบคอบ มีเหตุผล 

ไมเอาเปรยีบผูอ่ืน 

และไมทําใหผูอ่ืน

เดือดรอน 

ใชทรัพยสินของ

ตนเองและทรัพยากร

ของสวนรวม อยาง

ประหยัด คุมคา    

เก็บรักษา ดูแลอยาง

ดี รอบคอบ มีเหตุผล  

ไมเอาเปรยีบผูอ่ืน ไม

ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 

และใหอภัยเมื่อผูอ่ืน

กระทําผิดพลาด 

ใชทรัพยสินของตนเองและ

ทรัพยากรของสวนรวม   

อยางประหยัด คุมคา เก็บ

รักษาดูแล อยางดี  ตัดสินใจ

ดวยความรอบคอบ มีเหตุผล                         

ไมเอาเปรยีบผูอ่ืน ไมทาํให

ผูอื่นเดือดรอน ใหอภัยเมื่อ

ผูอื่นกระทําผิดพลาด และ

เปนแบบอยางที่ดี 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  5.2  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม (3) 

5.2.1 วางแผนการเรยีน  

การทํางานและการใช

ชีวิตประจาํวันบน

พื้นฐานของความรู  

ขอมูล ขาวสาร 

 

5.2.2 รูเทาทัน                    

การเปลี่ยนแปลงของ

สังคม และ

สภาพแวดลอม  

ยอมรับ และปรับตัว

เพื่ออยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข 

 

ไมวางแผน

การเรียนและ

การใช

ชีวิตประจําวัน 

ใชความรู  ขอมูล

ขาวสารในการวาง

แผนการเรียน    การ

ทํางานและการใชใน

ชีวิตประจําวัน  

และยอมรับการ 

ปลี่ยนแปลงของ

ครอบครัว ชุมชน 

สังคม และ

สภาพแวดลอม 

ใชความรู  ขอมูล

ขาวสารในการวาง

แผนการเรยีนการ

ทํางานและการใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ยอมรับ การ

เปลี่ยนแปลงของ

ครอบครัว ชุมชน

สังคม และ

สภาพแวดลอม  และ

ปรับตัวอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมี

ความสุข 

ใชความรู ขอมูล ขาวสารใน

การวางแผนการเรียน การ

ทํางานและการใชในชีวิต 

ประจําวัน  รูเทาทัน 

กับการเปลี่ยนแปลง 

ของครอบครัว ชุมชน สังคม

และสภาพแวดลอม และ

ปรับตัวเพื่อ อยูรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีความสุข 
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ขอที่ 6 มุงมั่นในการทํางาน  

นิยาม 

มุงมั่นในการทํางาน   หมายถึง   คุณลักษณะที่แสดงออกถึง ความตั้งใจและรับผิดชอบในการทําหนาที่การ

งาน ดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

ผูที่มุงมั่นในการทํางาน   คือ  ผูที่มีคุณลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวย

ความเพียรพยายาม  ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไป ตามเปาหมายที่กําหนด

ดวยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวชี้วัด พฤติกรรมบงชี้ 

6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่

การงาน 

6.1.1  เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย 

6.1.2  ตั้งใจและรบัผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ 

6.1.3  ปรับปรงุและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง 

6.2  ทํางานดวย ความเพียร

พยายาม และ อดทนเพื่อใหงาน

สําเรจ็ตามเปาหมาย 

6.2.1  มีทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

6.2.2  พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ 

6.2.3  ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาที่การงาน 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม (3) 

6.1.1 เอาใจใสตอการ

ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย 

6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการทํางานใหสําเร็จ 

6.1.3 ปรบัปรุงและ

พัฒนาการทํางานดวย

ตนเอง 

 ไมขยัน 

อดทน  

ในการ

ทํางาน 

 

 

 

ทํางานดวยความ

ขยัน และ

พยายามใหงาน

สําเร็จตาม

เปาหมาย 

ทํางานดวยความ

ขยัน อดทน และ

พยายามใหงาน

สําเร็จตาม

เปาหมาย และชื่น

ชมผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความขยัน

อดทน และพยายามใหงาน

สําเร็จตามเปาหมาย ไมยอทอ

ตอปญหาใน การทํางาน และ 

ชื่นชมผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.2  ทํางานดวย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

6.2.1 ทุมเททํางาน อดทน 

ไมยอทอตอปญหาและ

อุปสรรคในการทํางาน 

 

6.2.2 พยายามแกปญหา

และอุปสรรคในการทํางาน

ใหสําเร็จ 

 

6.2.3 ชื่นชมผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 

ไมขยัน 

อดทน ใน

การทํางาน 

ทํางานดวยความ

ขยันอดทน และ

พยายามใหงาน

สําเรจ็ตาม

เปาหมาย ไมยอ

ทอตอปญหาใน

การทํางาน และ

ชื่นชมผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความขยัน

อดทน และพยายาม

ใหงานสําเร็จตาม

เปาหมายภายในเวลา

ท่ีกําหนด ไมยอทอตอ

ปญหา แกปญหา

อุปสรรคในการทํางาน 

และชื่นชมผลงานดวย

ความภาคภูมิใจ 

ทํางานดวยความขยัน

อดทน และพยายามใหงาน

สําเรจ็ตามเปาหมายกอน

เวลาที่กําหนด ไมยอทอตอ

ปญหาแกปญหาอุปสรรคใน

การทํางาน และชื่นชม

ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 

ขอที่ 7  รักความเปนไทย 

นิยาม 

รักความเปนไทย  หมายถึง   คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา  รวมอนุรักษ  สืบทอด

ภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมและ

ถูกตอง 

ผูที่รักความเปนไทย  คือ  ผูที่มีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณคา  ชื่นชม  มีสวนรวมในการอนุรักษ  สืบทอด  

เผยแพรภูมิปญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   มีความกตัญูกตเวที  ใชภาษาไทยใน

การสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม   

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  

และมีความกตัญูกตเวที 

7.1.1 แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ กตัญู กตเวทีตอ

ผูมพีระคุณ   

7.1.2 รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                                                                      

7.1.3 ชักชวน แนะนําใหผูอื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย       

7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทย 

ในการสื่อสารได  อยางถูกตอง

เหมาะสม 

7.2.1 ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม        

7.2.2 ชักชวน  แนะนํา  ใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
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ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 

7.3 อนุรักษ  สืบทอด   

ภูมิปญญาไทย 

7.3.1 นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิต                                                                           

7.3.2 รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย    

7.3.3 แนะนํา  มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศลิปะวัฒนธรรมไทย และมีความกตัญูกตเวท ี

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม(3) 

7.1.1 แตงกายและมี

มารยาทงดงามแบบไทย   

มีสัมมาคารวะ กตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณ  

  

7.1.2 รวมกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับประเพณี  

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   

                                   

7.1.3 ชักชวน แนะนําให

ผูอื่นปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

ไมมีสัมมา

คารวะตอ

ผูใหญ 

ปฏิบัติตนเปนผูมี

มารยาทแบบไทย                

มีสัมมาคารวะ 

กตัญูกตเวทีตอ

ผูมีพระคุณและ

แตงกายแบบไทย 

เขารวมหรือมี

สวนรวม ใน

กิจกรรมที่

เก่ียวของกับ

ประเพณี  ศิลปะ

และวัฒนธรรม

ไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมี

มารยาทแบบไทย                   

มีสัมมาคารวะ 

กตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณ และแตง

กายแบบไทยดวย

ความภาคภูมิใจ  

เขารวม และมีสวน

รวม ในการจัด

กิจกรรมที่เก่ียวของ

กับประเพณี  ศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย   

ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทแบบ

ไทย  มีสัมมาคารวะ กตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณ  แตงกาย

แบบไทยดวยความภาคภูมิใจ  

เขารวมและมีสวนรวม ในการ

จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับ

ประเพณ ีศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย  ชักชวน  แนะนําผูอ่ืนและ  

เปนผูนําหรือแกนนาํในการ

ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณ ี ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย   

 

ตัวช้ีวัดที่  7.2   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

7.2.1 ใชภาษาไทยและ

เลขไทยในการสื่อสารได

อยางถูกตองเหมาะสม  

       

7.2.2 ชักชวน  แนะนํา  

ใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของการ

ใชภาษาไทยที่ถูกตอง 

ไมสนใจใช

ภาษาไทย

อยางถูกตอง 

ใชภาษาไทย  

เลขไทยในการ

สื่อสารได

ถูกตอง

เหมาะสม และ

แนะนํา ชักชวน

ใหผูอ่ืนใช

ภาษาไทยที่

ถูกตอง  

ใชภาษาไทย  เลข

ไทยในการสื่อสารได

ถูกตองเหมาะสม  

และแนะนํา  

ชักชวนใหผูอ่ืนเห็น

คุณคาในการใช

ภาษาไทยที่ถูกตอง  

ใชภาษาไทย  เลขไทยในการ

สื่อสารไดถูกตองเหมาะสม

และแนะนํา  ชักชวนใหผูอ่ืน

เห็นคุณคาในการใชภาษาไทย

ที่ถูกตองเปนประจํา  เปน

แบบอยางที่ดีดานการใช

ภาษาไทย 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.3 อนุรักษ  สืบทอด  ภูมิปญญาไทย 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม (3) 

7.3.1 นําภูมิปญญาไทย

มาใชใหเหมาะสมในวิถี

ชีวิต       

 

7.3.2 รวมกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับ ภูมิปญญา

ไทย    

 

7.3.3  แนะนํา                           

มีสวนรวมในการ สืบทอด

ภูมิปญญาไทย 

 

ไมสนใจภูมิ

ปญญาไทย 

สืบคนภูมิปญญา

ไทยที่มีอยูใน

ทองถ่ิน เขารวม

และชักชวนคนใน

ครอบครัว เพ่ือน 

และผูอ่ืนเขารวม 

กิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับภูมิ

ปญญาไทย   ใช

และแนะนําให

เพื่อนใชภูมิ

ปญญาไทยใน

ชีวิตประจําวัน  

สบืคนภูมิปญญาไทย

ท่ีมีอยูในทองถ่ิน เขา

รวมและชักชวนคนใน

ครอบครัว เพื่อน และ

ผูอื่นเขารวมกิจกรรม

ท่ีเก่ียวของกับ ภูมิ

ปญญาไทย   ใชและ

แนะนําใหเพื่อนใชภูมิ

ปญญาไทยใน

ชีวิตประจําวัน และมี

สวนรวมในการสืบ

ทอดภูมิปญญาไทย 

สืบคนภูมิปญญาไทยที่มี

อยูในทองถิ่น เขารวมและ

ชักชวนคนในครอบครัว 

เพื่อน และผูอ่ืนเขารวม

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ 

ภูมิปญญาไทย  ใชและ

แนะนําใหผูอ่ืนใชภูมิ

ปญญาไทยใน

ชีวิตประจําวัน และมีสวน

รวมในการสืบทอดและ

เผยแพร ภูมิปญญาไทย 

 

 

ขอที่ 8 มีจิตสาธารณะ  

นิยาม 

มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่กอใหเกิด

ประโยชนแกผูอื่น ชุมชน  และสังคม ดวยความเต็มใจ  กระตือรือรน โดย ไมหวังผลตอบแทน 

 ผูที่มีจิตสาธารณะ   คือ   ผูท่ีมีลักษณะเปนผูใหและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนความสุขสวนตนเพื่อทําประโยชน

แกสวนรวม  เขาใจ  เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน  อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย  สติปญญา  

ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 

8.1 ชวยเหลือผูอ่ืนดวย

ความเต็มใจโดย ไมหวัง

ผลตอบแทน 

8.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ 

8.1.2 อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา โดยไมหวังผลตอบแทน     

8.1.3  แบงปนสิ่งของ ทรัพยสินและอื่นๆ และชวยแกปญหาหรือสรางความสุขใหกับผูอ่ืน     

8.2   เขารวมกิจกรรมท่ี

เปนประโยชนตอ

โรงเรียน ชุมชน และ

สังคม 

8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเตม็ใจ 

8.2.2 เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 

8.2.3 เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของสวนรวม   

ตามสถานการณที่เกิดข้ึนดวยความกระตือรือรน 



58 
 

เกณฑการใหคะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 8.1 ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม(3) 

8.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง 

ครูทํางานดวย ความเต็มใจ 

 

8.1.2  อาสาทํางานใหผูอ่ืน

ดวยกําลังกาย กําลังใจ และ

กําลัง สติปญญาดวยความ

เต็มใจ  

 

8.1.3 แบงปนสิ่งของ 

ทรัพยสินและอื่นๆ และชวย

แกปญหาหรือสรางความสุข

ใหกับผูอ่ืน         

ไมชวยเหลือ

พอแม

ผูปกครอง  

และคร ู

ชวยพอแม 

ผูปกครอง  และครู

ทํางาน อาสาทํางาน

ชวยคิด ชวยทาํ 

และแบงปนสิ่งของ

ใหผูอ่ืนดวยความ

เต็มใจ 

ชวยพอแม 

ผูปกครอง และครู

ทํางาน อาสาทํางาน

ชวยคิด ชวยทาํ 

แบงปนสิ่งของ 

ทรัพยสิน และอ่ืน ๆ 

และชวยแกปญหาให

ผูอื่นดวยความเต็มใจ 

ชวยพอแม ผูปกครองและ

ครูทํางาน อาสาทาํงาน

ชวยคิด ชวยทาํ แบงปน

สิ่งของ ทรัพยสิน และ

อ่ืนๆ  และเต็มใจชวย

แกปญหาหรือสราง

ความสุขใหแกผูอื่นโดยไม

หวังผลตอบแทน           

เปนแบบอยางที่ดี 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเย่ียม (3) 

8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณ

สมบัติ และสิ่งแวดลอมดวย

ความเต็มใจ 

 

8.2.2 เขารวมกิจกรรมท่ีเปน

ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน

และสังคม 

 

8.2.3 เขารวมกิจกรรมเพื่อ

แกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่

ดีงามของสวนรวมตาม

สถานการณที่เกิดขึ้น  

 

ไมสนใจดูแล

รักษาทรัพย 

สมบัติและ 

สิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน 

ดูแล รักษา

ทรัพยสมบัติ  

สิ่งแวดลอมของ

หองเรียน 

โรงเรยีน ชุมชน 

และเขารวม

กิจกรรมเพื่อ

สังคมและ 

สาธารณ 

ประโยชนของ

โรงเรยีนดวย

ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาทรัพยสมบัติ  

สิ่งแวดลอมของ

หองเรียน โรงเรียน 

ชุมชน และเขารวม

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนของ

โรงเรยีนและชุมชนหรือ

รวมกิจกรรมเพื่อ

แกปญหาตาม

สถานการณท่ีเกิดขึ้น 

ดูแล รักษาทรัพยสมบัติ

สิ่งแวดลอมของหองเรียน 

โรงเรียน ชุมชนและเปน

ผูนํา หรือเขารวมกิจกรรม 

เพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนของ

โรงเรียน ชุมชน และ 

รวมกิจกรรมเพื่อ

แกปญหาหรือรวมสรางสิ่ง

ท่ีดีงามตามสถานการณท่ี

เกิดขึ้น  
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ขอที่  9   มีความกตัญูกตเวทีตอ บิดา มารดา ครู อาจารย และผูทีพระคณุ 

นิยาม 

มีความกตัญูกตเวทีตอ บิดา มารดา ครู อาจารย และผูทีพระคุณ หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการ

มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือผูอ่ืน มีความกตัญูกตเวทีตอบแทนผูมีพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย ผูมพีระคุณ    

 ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 

9.1 มีความตัญูกตเวที  

ตอพอ แม คร ูอาจารย 

คอยชวยเหลือ เอาใจใส 

ดูแล ตอบแทนพระคุณ และ

ประพฤติตนเปนคนดี 

9.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ โดยไมหวังผลตอบแทน   

แบงปนสิ่งของ ทรัพยสินและอ่ืนๆ และชวยแกปญหาหรือสรางความสุขใหกับผูอื่น  

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ตัวชี้วัดที่  9.1   ชวยเหลือ พอ แม ครู อาจารย และผูทีพระคุณผูอื่นดวยความเต็มใจโดย ไมหวังผลตอบแทน  

พฤติกรรมบงช้ี ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม (3) 

9.1.1 ชวยพอแม ผูปกครอง 

ครูทํางานดวยความเต็มใจ

อาสาทํางานใหผูอ่ืนดวย

กําลังกาย กําลังใจ และกําลัง 

สติปญญาดวยความเต็มใจ  

 

 

ไมชวยเหลือพอ

แมผูปกครอง  

และคร ู

ชวยพอแม 

ผูปกครอง    

และครทูาํงาน 

อาสาทาํงาน 

ชวยคิด ชวยทาํ 

และแบงปน

สิ่งของใหผูอ่ืน

ดวยความเต็มใจ 

ชวยพอแม 

ผูปกครอง  และครู

ทํางาน อาสาทํางาน

ชวยคดิ ชวยทาํ 

แบงปนสิ่งของ 

ทรัพยสิน และ อื่น ๆ 

และชวยแกปญหาให

ผูอื่นดวยความเต็มใจ 

ชวยพอแม ผูปกครอง

และครูทํางาน อาสา

ทํางานชวยคิด ชวยทํา 

แบงปนสิ่งของ 

ทรัพยสิน และอื่นๆ  

และเต็มใจชวย

แกปญหาหรือสราง

ความสุขใหแกผูอื่นโดย

ไมหวังผลตอบแทน  

เปนแบบอยางท่ีด ี
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ขอที่  10   การยอมรับที่จะอยูรวมกัน บนความแตกตางหลากหลายทั้ง ความคิด และ วัฒนธรรมที่แตกตาง 

นิยาม 

              การยอมรับที่จะอยูรวมกัน บนความแตกตางหลากหลาย ท้ังความคดิ และ วัฒนธรรมที่แตกตางหมายถึง  

คุณลกัษณะที่แสดงออกถึงการแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางสุภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่นดวยความเขาใจ 

เห็นประโยชนในการแลกเปลี่ยนความคดิซึ่งกันและกัน ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางที่หลากหลายท้ังดาน

ความคิดและวัฒนธรรม  

 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 

10.1 การยอมรับที่จะอยูรวมกัน

บนความหลากหลาย อยาง

เขาใจ ทั้งดานความคิดและ

วัฒนธรรม  

 

10.1.1  กลาแสดงความคิดเห็น ดวยความสุภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

ดวยความเขาใจที่ดี  แสดงมารยาทที่เหมาะสมใหเกียรตกิันและกัน  เห็นคุณคา

และประโยชนของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม เขารวมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม สามารถ ปรบัตัว ไดอยางกลมกลืนทั้งใน 

ประเทศ และ ตางประเทศ        
 

เกณฑการใหคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 9.1  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจ 

พฤติกรรมบงชี้ ไมผาน (0) ผาน (1) ดี  (2) ดีเยี่ยม (3) 

10.1.1  กลาแสดงความ

คิดเห็น ดวยความสุภาพ 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอื่นดวยความเขาใจท่ีดี  

แสดงมารยาทท่ีเหมาะสมให

เกียรติกันและกัน  เห็น

คุณคาและประโยชนของ

การมีวัฒนธรรมที่

หลากหลายในสังคม เขา

รวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

สามารถ ปรับตัว ไดอยาง

กลมกลืนท้ังใน 

ประเทศ และ ตางประเทศ 

 

ไมกลาแสดง

ความคิดเห็น 

กลาแสดงความ

คิดเห็น ดวยความ

สุภาพ 

กลาแสดงความ

คิดเห็น ดวยความ

สุภาพ ยอมรับฟง

ความคิดเห็นของ

ผูอื่นดวยความ

เขาใจที่ด ี แสดง

มารยาทท่ีเหมาะสม

ใหเกียรติกันและกัน   

กลาแสดงความคิดเห็น 

ดวยความสุภาพ ยอมรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

ดวยความเขาใจที่ดี  

แสดงมารยาทที่

เหมาะสมใหเกียรติกัน

และกัน  เห็นคุณคาและ

ประโยชนของการมี

วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ในสังคม เขารวม

กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

สามารถ ปรับตัว       

ไดอยางกลมกลืน      

ท้ังในประเทศ และ 

ตางประเทศ 
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ในการสรุปการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรยีน (ปพ.4) กําหนดเกณฑ การตัดสิน 4 ระดับ ดังนี้ 

ลําดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ เกณฑการประเมิน 

1 2.50 – 3.00 3 ดีเย่ียม 

2 2.00 – 2.49 2 ดี 

3 1.50 – 1.99 1 ผาน 

4 0.00 – 1.49 0 ไมผาน 

  

ในกรณทีี่ผูเรียนไดผลการเรียน “ไมผาน” การประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงคแตละดานใหคณะกรรมการพัฒนา

และประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค จัดกิจกรรมเขาอบรมหรือใหนักเรียนทําความดีชดเชยจนครบถวนตามแนวทาง

ท่ีกําหนด จึงรายงานผลการพัฒนาผูเรียนให “ผาน” 

 

ตารางที่ 2.3  แสดงผลการประเมินคณุลักษณะที่พงึประสงค ของนกัเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 

ลําดับ ระดับชั้น 

ผลการประเมิน 
นักเรียนที่มี

ผลการ

ประเมิน 

นักเรียนที่

ไมไดรับการ

ประเมิน 

รวม

ทั้งหมด 

ผาน 

ไมผาน 

(0) 

ดีเย่ียม 

(3) 

ดี 

(2) 

ผาน 

(1) 

1. ประถมศึกษาปที่ 1 314 67 0 0 381 - 381 

2. ประถมศึกษาปที่ 2 307 34 17 0 358 - 358 

3. ประถมศึกษาปที่ 3 312 42 0 0 354 - 354 

4. ประถมศึกษาปที่ 4 300 30 40 0 370 - 370 

5. ประถมศึกษาปที่ 5 378 9 1 0 388 - 388 

6. ประถมศึกษาปที่ 6 303 28 29 0 360 - 360 

7. มัธยมศึกษาปที่ 1 342 20 9 0 371 - 371 

8. มัธยมศึกษาปที่ 2 299 61 1 0 361 1 362 

9. มัธยมศึกษาปที่ 3 306 48 3 0 357 - 357 

10. มัธยมศึกษาปที่ 4 367 36 14 0 417 7 424 

11. มธัยมศึกษาปที่ 5 293 102 0 0 395 12 407 

12. มัธยมศึกษาปที่ 6 330 82 6 0 418 - 418 

รวมจํานวนนักเรียน 3851 559 120 0 4530 20 4550 

คิดเปนรอยละ 85.01 12.34 2.65 0.00    

รวมรอยละระดับดีข้ึนไป 97.35    
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สรุปอภิปรายผล 

 งานทะเบียนวัดผล พบวา ตลอดปการศึกษา 2562 นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 

ผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 97.35 และสามารถจําแนก ระดับผลการ

ประเมิน ระดับดีเย่ียม (3) คิดเปนรอยละ 85.01 ระดับดี (2) คิดเปนรอยละ 12.34 และ ระดับผานเกณฑ (1) คิดเปน

รอยละ 2.65 และระดับไมผานการประเมิน (0) คิดเปนรอยละ 0.00 

 

 

 
 

2.4 สรุปผลการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ 

 เกณฑการประเมินทักษะการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ ถายทอดความคิดดวยทักษะการเขียนสื่อ

ความในการสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กําหนดเกณฑการตัดสินเปน 4 ระดบั คือ 

 1. ระดับ     0     คอื    “ไมผาน” 

 2. ระดับ     1     คอื    “ผาน” 

 3. ระดับ     2     คอื    “ดี” 

 4. ระดับ     3     คอื    “ดีเยี่ยม” 

 ในกรณทีี่ผูเรียนไดผลการเรียน “ไมผาน” คณะกรรมการตองจัดซอมเสริม ใหผูเรียนสามารถ อาน คิด

วิเคราะห และเขียน แลวจึงเปลี่ยนแปลงผลการเรียน จาก “ไมผาน” เปน “ผาน” 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค ระดับดีขึ้นไปของนกัเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 

i 
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ตารางที่ 2.4 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความของนกัเรียน ระดับชั้น ป.1-ม.6 

ลําดับ ระดับชั้น จํานวน 

ผลการประเมิน 

การอาน 

ผลการประเมิน 

การคิดวิเคราะห 

ผลการประเมิน 

การเขียน 

ผาน 

ไม

ผาน 

(0) 

ผาน 

ไม

ผาน 

(0) 

ผาน 

ไม

ผาน 

(0) 

ดี

เย่ียม 

(3) 

ดี 

(2) 
ผาน 

(1) 

ดี

เย่ียม 

(3) 

ดี 

(2) 

ผาน 

(1) 

ดี

เยี่ยม 

(3) 

ดี 

(2) 

ผาน 

(1) 

1. ประถมศกึษาปท่ี 1 381 277 96 8 - 234 140 7 - 269 102 10 - 

2. ประถมศกึษาปท่ี 2 358 298 60 0 - 294 64 0 - 337 21 0 - 

3. ประถมศกึษาปท่ี 3 354 304 50 0 - 248 101 5 - 291 61 2 - 

4. ประถมศกึษาปท่ี 4 370 297 73 0 - 265 105 0 - 273 97 0 - 

5. ประถมศกึษาปท่ี 5 388 380 8 0 - 371 17 0 - 372 16 0 - 

6. ประถมศกึษาปท่ี 6 360 357 3 0 - 300 60 0 - 341 19 0 - 

7. มัธยมศึกษาปที่ 1 371 349 22 0 - 322 49 0 - 318 53 0 - 

8. มัธยมศึกษาปที่ 2 361 304 57 0 - 213 148 0 - 267 94 0 - 

9. มัธยมศึกษาปที่ 3 357 304 53 0 - 290 67 0 - 300 57 0 - 

10. มัธยมศึกษาปที่ 4 417 386 31 0 - 292 125 0 - 361 56 0 - 

11. มัธยมศึกษาปที่ 5 395 278 117 0 - 246 149 0 - 273 122 0 - 

12. มัธยมศึกษาปที่ 6 418 322 96 0 - 273 145 0 - 296 122 0 - 

รวม 4530 3856 666 8 - 3348 1170 12 - 3698 820 12 - 

รอยละ 84.75 14.64 0.18 0.00 73.58 25.71 0.26 0.00 81.27 18.02 0.26 0.00 

รอยละ 99.38  99.30  99.30  

เฉลี่ยรวมรอยละ 99.33 

สรุปอภิปรายผล 

งานทะเบียนวัดผล ฝายวิชาการ พบวา ตลอดปการศึกษา 2562 นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1- ระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการประเมินการอานคดิวิเคราะหและเขียน ผานในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 99.33 และ

สามารถจําแนกเปนการอาน คดิเปนรอยละ 99.38 การคิดวิเคราะห คิดเปนรอยละ 99.30 และการเขียน                   

คิดเปนรอยละ 99.30 

 

 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ระดับดีขึน้ไป    

ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 
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แผนภูม ิแสดงผลการประเมินการอ่าน ของนักเรียนระดบัชัน ป.1-ม.6 

แผนภูม ิแสดงผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดบัชัน ป.1-ม.6 

แผนภูม ิแสดงผลการประเมินการเขียน ของนักเรียนระดับชัน ป.1-ม.6 
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2.5 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ตารางที่ 2.5 แสดงการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระดับชั้น ป.1-ม.6  ปการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน 
รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปที่ 1 381 100.00 - 

ประถมศึกษาปที่ 2 358 100.00  - 

ประถมศึกษาปที่ 3 354 100.00  - 

ประถมศึกษาปที่ 4 370 100.00  - 

ประถมศึกษาปที่ 5 388 100.00  - 

ประถมศึกษาปที่ 6 360 100.00  - 

มัธยมศึกษาปที่ 1 371 100.00  - 

มัธยมศึกษาปที่ 2 361 100.00  - 

มัธยมศึกษาปที่ 3 357 100.00  - 

มัธยมศึกษาปที่ 4 417 100.00  - 

มัธยมศึกษาปที่ 5 395 100.00  - 

มัธยมศึกษาปที่ 6 418 100.00  - 

รวม/เฉลี่ยรอยละ 100.00  - 

สรุปอภิปรายผล 

 งานทะเบียนวัดผล ฝายวิชาการ พบวา ตลอดปการศกึษา นักเรียนที่เรยีนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน – ชุมนุม  

ผานเกณฑการประเมิน คิดเปนรอยละ 100.00 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 
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2.6 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาระดบัชาติ (O-NET) 

ตารางที ่2.6ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2562 

ระหวางโรงเรียนกับระดับสังกัด ระดับจงัหวัด และระดับประเทศ 

ระดับชั้น วิชา คะแนนเต็ม 
คาเฉลี่ยรอยละ 

โรงเรียน สังกัด จังหวัด ประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ภาษาไทย 100 55.99 52.13 51.78 49.07 

คณิตศาสตร 100 47.33 36.71 34.37 32.90 

วิทยาศาสตร 100 44.81 38.96 37.10 35.55 

สงัคมศึกษาฯ 100  

ภาษาอังกฤษ 100 73.23 43.78 39.07 34.42 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ภาษาไทย 100 65.28 53.81 56.92 55.14 

คณิตศาสตร 100 40.58 27.14 27.32 26.73 

วิทยาศาสตร 100 33.79 29.98 30.12 30.07 

สงัคมศึกษาฯ 100  

ภาษาอังกฤษ 100 58.57 36.02 36.13 33.25 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ภาษาไทย 100 49.93 39.59 44.27 42.21 

คณิตศาสตร 100 37.87 25.06 27.00 25.41 

วิทยาศาสตร 100 34.72 28.55 29.54 29.20 

สงัคมศึกษาฯ 100 38.43 34.43 36.54 35.70 

ภาษาอังกฤษ 100 48.82 31.21 31.93 29.20 

 

อภิปรายผล 

 งานทะเบียนวัดผล ฝายวิชาการ พบวาปการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีคะแนนเฉลี่ยสูง

กวาระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ในทุกรายวิชา  ทุกระดับชั้น 
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แผนภูมิ แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)                          

ระดับชั้น ป.6 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนกับระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)                          

ระดับชั้น ม.3 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนกับระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดบัประเทศ 
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ตารางที ่2.7 เปรียบเทียบขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียน 

ปการศึกษา 2560-2562 

ระดับชั้น วิชา 
คารอยละของโรงเรียนเปรียบเทียบระหวางป 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ภาษาไทย 52.97 51.97 55.99 

คณิตศาสตร 55.34 54.77 47.33 

วิทยาศาสตร 47.65 48.10 44.81 

สังคมศึกษาฯ ไมมีการทดสอบ ไมมีการทดสอบ ไมมีการทดสอบ 

ภาษาอังกฤษ 71.96 72.28 73.23 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาษาไทย 60.33 67.12 65.28 

คณิตศาสตร 44.01 49.75 40.58 

วิทยาศาสตร 39.95 44.05 33.79 

สังคมศึกษาฯ ไมมีการทดสอบ ไมมีการทดสอบ ไมมีการทดสอบ 

ภาษาอังกฤษ 54.06 53.58 58.57 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ภาษาไทย 56.34 57.62 49.93 

คณิตศาสตร 38.58 50.28 37.87 

วิทยาศาสตร 36.23 38.91 34.72 

สังคมศึกษาฯ 38.22 39.68 38.43 

ภาษาอังกฤษ 50.09 55.53 48.82 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)                          

ระดับชั้น ม.6 ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนกบัระดบัสังกัด ระดบัจังหวัด และระดบัประเทศ 
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อภิปรายผล 

 งานทะเบียนวัดผล ฝายวิชาการ สามารถสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ตามระดับชั้นตาง ๆ ไดดังนี้ 

 

 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

เมื่อพิจารณาภาพรวมแลว วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 

โดยวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 73.23 และภาษาไทย 55.99 สวนวิชาคณิตศาสตร และ วิชา

วิทยาศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา อยูท่ีรอยละ 47.33  44.81 ตามลําดับ  

 

เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแลว ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบ

ยอนหลังพบวา วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยต่ําลง จากปการศึกษา 2560 และ      

ปการศึกษา 2561 สวนวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ พบวามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น จากปการศึกษา 

2560 และ ปการศึกษา 2561  

 

ดังนั้น วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ควรไดรับการปรับปรุงเพื่อใหมีคะแนนสูงขึ้น 

 

 

 
 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560-2562 
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 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

เมื่อพิจารณาภาพรวมแลว วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา รอยละ 50

โดยวิชาคณิตศาสตอยูที่รอยละ 40.58 และวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 33.79 สวนวิชาภาษาไทย และ       

วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 50 โดยวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 65.28 และ    

วิชาภาษาอังกฤษรอยละ 58.57   
 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา ในวชิาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากป 2561 และป 2560 

วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาป 2561 และป 2560 สวนวิชาภาษาไทย มี

คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาป 2561 แตสูงกวาป 2560  
 

ดังนั้นวิชาภาษาไทย วิชาคณติศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ควรไดรับการปรับปรุงเพ่ือใหมีคะแนนสูงขึ้น 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560-2562 



71 
 

 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

เมื่อพิจารณาภาพรวมแลว วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษาฯ และ

วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 โดยวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 49.93 สวนวิชา

วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชาสังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา อยูที่รอยละ 

48.82  37.87  34.72 และ 38.43 ตามลาํดับ 

 

เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังพบวา รายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชา

ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ปการศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2560 สวนวิชาวิชาสังคมศึกษาฯ มี

คะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2560 แตตํ่ากวาปการศึกษา 2561  

 

ดังนั้น วิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร และวิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ

ควรไดรับการปรับปรุงเพื่อใหมคีะแนนสูงขึ้น 

 

 

 
 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560-2562 
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ตาราง 2.8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอบประเมินคณุภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ทุกระดับ 

ปการศึกษา 2560-2562 

    รายวิชา 

รอยละ 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ป.6 ม.3 ม.6 เฉลี่ย ป.6 ม.3 ม.6 เฉลี่ย ป.6 ม.3 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 52.97 60.33 56.34 56.55 51.97 42.28 53.58 49.28 44.94 65.28 49.93 57.07 

คณติศาสตร 55.34 44.01 38.58 45.98 54.77 67.12 57.62 59.84 47.33 40.58 37.87 41.93 

วิทยาศาสตร 47.65 39.95 36.23 41.28 48.10 49.75 50.28 49.38 44.81 33.79 34.72 37.77 

สังคมศกึษาฯ - - 38.22 38.22 - - 38.68 38.68 - - 38.43 38.43 

ภาษาอังกฤษ 71.96 54.06 50.09 58.70 72.28 44.05 55.53 57.29 73.23 58.57 48.82 60.21 

คาเฉลี่ย  50.87  48.14  46.34 

 

อภิปรายผล 

 งานทะเบียนวัดผล ฝายวิชาการ พบวา ปการศึกษา 2562 ผลสัมฤทธ์ิการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) มีคาเฉลี่ยรวมของทุกระดับ ต่ํากวากวาปการศึกษา 2560 และ 2561 ในทุกรายวิชา ยกเวนวิชา

ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยรวมของทุกระดับและทุกรายวิชาสูงกวาปการศึกษา 2560 และ 2561 

 

 

 
 

 

 

แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทยีบผลสอบ O-NET ระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ปการศกึษา 2560 -2562 
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ตาราง 2.9 เปรียบเทียบรอยละนกัเรียนที่มี T Score > 40 

การสอบประเมินคณุภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ทุกระดับปการศกึษา 2562 

รายวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาอังกฤษ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษาปที่ 6 335 93.06 344 95.56 344 95.56   359 99.72 

มัธยมศึกษาปที่ 3 335 93.84 350 98.04 326 91.32   351 98.32 

มัธยมศึกษาปที่ 6 369 88.49 415 99.28 383 91.85 373 89.23 415 99.28 

คาเฉลี่ยรายวิชา  92.58  97.54  93.70  89.23  99.48 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบรอยละนักเรียนที่มี T Score >40 

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ทุกระดบั ปการศึกษา 2562 
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2.7  ผลผูเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ  

       ศึกษาตอระดับอดุมศึกษา 
 

ตารางที่ 2.10 ผลการศกึษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 

1) ผลการศึกษาตอในสถาบันอดุมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 

ที ่ สถาบัน จํานวน (คน) รอยละ 

1 สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล 313 72.79 

- มหาวิทยาลัยปด 308 71.63 

- มหาวิทยาลัยตลาดวิชา 3 0.70 

- สถาบันสังกัดรัฐวิสาหกิจ 2 0.47 

2 สถาบันอุดมศึกษาสังกัดเอกชน 100 23.26 

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 33 7.68 

- มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ 67 15.58 

3 สถาบันในตางประเทศ 12 2.79 

4 สถาบันอ่ืน ๆ 5 1.16 

- เตรียมความพรอมศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 2 0.47 

- ประกอบอาชีพ 2 0.47 

- ศึกษาตอดานศาสนาคาทอลิก 1 0.23 

 รวม 430 100.00 
 

2.8 ผลงานและการแสดงออกของผูเรียน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ไดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันภายนอก สามารถสรปุผล ไดดังนี้ 
 

 1)  ผลการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันภายนอกโรงเรียน  
   

ตารางที่ 2.11 แสดงผลการแขงขันของนักเรียนภายนอกโรงเรียน ระดับนานาชาติ อันดับที่ 1-3 

ที ่
 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 

1 นาย 

 

ภควัต   

 

เพ็ชรสวาง   

 

ม.5/3 

 

รางวัลชนะเลิศ Engineering Note Book Award   

การแขงขัน MakeX  world Robotics Competetion 

2019 ระดับมัธยมศึกษา mbot Starter Secondary  

ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2 นาย จักรติการ   พวงทับทิม   
 

รางวัลชนะเลิศ Engineering Note Book Award  การ

แขงขัน MakeX  world Robotics Competetion 2019  

ระดับมัธยมศึกษา mbot Starter Secondary  

ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 



75 
 

ที ่
 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 

3 ด.ญ. รมิตา  สารทอง ม.2/7 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว การแขงขันรายการ 

Hong kong International  Open Tenpin Bowling 

Championship 019 

4 ด.ญ. ชิชากร  จันทสุทธิ์ ม.1/7 

เหรียญทอง Gymnastics dance และยิมนาสติกลีลา

ประเภทกรุปบอล การแขงขัน Asia Pacific Cup 

International Rhytmic Gymnastics Tournament 

Hong Kong 2019  

เหรียญทอง Gymnastics dance ผลการแขงขัน 7
th
 

Total Gym International Gymnastics Tournament 

in Malaysia 

5 ด.ช. 

 

อิทธิกร   

 

บุบผาสุวรรณ ป.6/2 

เหรียญทอง ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา  

รองชนะเลิศ อันดับ 1ประเภททีม การแขงขัน Asian 

Science & Mathematic Olympiad for primary and 

secondary schools. (Indonesia) 

เหรียญทองแดง Got a Bronze Medal การแขงขัน 

World Primary Mathematics Contest 2019  

(PMWC) ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง The Result of 

World Primary Mathematics Contest 2019  

(PMWC) at Hongkong 

6 ด.ช ณัชนน เสาวพฤกษ ป.5/7 

เหรียญเงิน การประกวดวาดภาพในงาน International 

Ocean Art Festival 2019 (Theme: Life / Ocean / 

Mother)ณ ประเทศเกาหลี 

7 ด.ช. เรียวไผ  จูปราง ม.3/5 

เหรียญเงิน การแขงขัน World Championship of 

Performing Arts at Long Beach , Hollywood ,  

Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา 

8 ด.ช. 

 

วิรัฬพัชร   

 

สังขทิพย   ป.4/1 

เหรียญเงิน Got a silver model  

การแขงขัน International Mathematics Contest 

(Singapore) 2019  

เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล การแขงขันแขงขัน

คณิตศาสตรนานาชาต ิ(World Mathematical Olympiad – 

WMO 2019)"The Result of World Mathematical Olympiad 

– WMO 2019 
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ที ่
 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 

9 ด.ช. กันตินันท  พุกบุญมี ป.6/2 

เหรียญเงิน ประเภทเด่ียว ระดับประถมศึกษา และ  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ระดับประถมศกึษา 

งาน 22nd International Convention on Students' 

Quality Circles (ICSQC-2019) Organized by City 

Montessori School, Kanpur Road Campus, 

Lucknow, India. 

เหรียญทองแดงประเภทบุคคล และ ถวยแชมปเปยน 

ประเภททีม การแขงขันแขงขันคณติศาสตรนานาชาติ 

(World Mathematical Olympiad – WMO 2019)" 

The Result of World Mathematical Olympiad – 

WMO 2019 

10 ด.ช. ปุณยธร   เต็มฤทธิวงศ   ป.4/7 

เหรียญเงิน การแขงขัน Mathematics Global Award  

จาก Australian Mathematics Ttust (AMT): 

Distinction 

11 ด.ช ศภุกิต  
กิจเกษตร

ไพศาล 
ม.3/6 

รางวัลเกียรติบัตร Excellent Award ประเภทหุนยนตซู

โม Push Push และหุนยนต  Volley Ball การแขงขัน

หุนยนตยุวชนนานาชาต ิInternational YOUTH Robot 

Competition (IYRC 2019 KOREA) 

12 นาย 

 

นิพัทธ  

 

ไชยสวัสดิ์ 

 

ม.4/4 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชื่อชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารกีีปส) รางวัล Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' 

Quality Circles (ICSQC-2019) Organized by City 

Montessori School, Kanpur Road Campus, 

Lucknow, India 

13 นาย 

 

จิรภัทร  

 

สุอังคะวาทิน 

 

ม.4/5 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชื่อชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารกีีปส) รางวัล Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 
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ที ่
 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 

14 น.ส. 

 

ธนาวดี  

 

เมธา 

 

ม.4/7 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

15 นาย 

 

กีรติ   

 

ธะนะชัย 

 

ม.5/1 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

16 น.ส. 

 

ณฐมน  จันทราวิภาต 

 

ม.5/3 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

17 น.ส. 

 

ธันยธรณ  คีตะนิธินันท 

 

ม.5/3 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

18 น.ส. 

 

จิรัฐพร  

 

ทองโขนง 
ม.5/5 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

19 น.ส. 

 

ธนิศรา  

 

ศักดิ์ศิริธร 

 

ม.5/6 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 
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20 น.ส. 

 

ภรณัท  

 

นาทจิรัชยา 

 

ม.5/7 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

21 น.ส. 

 

วรัญญา  

 

หอเกรียงไกร 

 

ม.5/7 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

22 น.ส. 

 

อภิชญา  

 

กิมเสม 

 

ม.5/7 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

23 น.ส. 

 

ธนธรณ   

 

สุธีรพรชัย 

 

ม.5/4 

 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

24 นาย รชนน   เอกประชาสิน ม.5/8 

รางวัล Best Performance ในการแสดง Cultural 

Presentation ชือ่ชุดการแสดง Charm of Siam  

(ตารีกีปส) รางวลั Most Enthusiastic Participation 

งาน 22nd International Convention on Students' Quality 

Circles (ICSQC-2019) Organized by City Montessori 

School, Kanpur Road Campus, Lucknow, India 

25 นาย 

 

นิพัทธ  

 

ไชยสวัสดิ์ ม.4/4 

รางวัล Special Award (Special Prize)   

ในการแขงขัน Street Play Competition  

(Nukkad Natak) Steam  งาน 22nd International 

Convention on Students' Quality Circles  

(ICSQC-2019) Organized by City 
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26 นาย 

 

จิรภัทร  

 

สุอังคะวาทิน ม.4/5 

รางวัล Special Award (Special Prize)   

ในการแขงขัน Street Play Competition  

(Nukkad Natak) Steam  งาน 22nd International 

Convention on Students' Quality Circles  

(ICSQC-2019) Organized by City 

27 น.ส. 

 

ธนาวดี  

 

เมธา ม.4/7 

รางวัล Special Award (Special Prize)   

ในการแขงขัน Street Play Competition  

(Nukkad Natak) Steam  งาน 22
nd

 International 

Convention on Students' Quality Circles  

(ICSQC-2019) Organized by City 

28 นาย 

 

กีรติ   

 

ธะนะชัย ม.5/1 

รางวัล Special Award (Special Prize)   

ในการแขงขัน Street Play Competition  

(Nukkad Natak) Steam  งาน 22nd International 

Convention on Students' Quality Circles  

(ICSQC-2019) Organized by City 

29 น.ส. 

 

ณฐมน  

 

จันทราวิภาต ม.5/3 

รางวัล Special Award (Special Prize)   

ในการแขงขัน Street Play Competition  

(Nukkad Natak) Steam  งาน 22
nd

 International 

Convention on Students' Quality Circles  

(ICSQC-2019) Organized by City 

30 น.ส. 

 

ธันยธรณ  

 

คีตะนิธินันท ม.5/3 

รางวัล Special Award (Special Prize)   

ในการแขงขัน Street Play Competition  

(Nukkad Natak) Steam  งาน 22nd International 

Convention on Students' Quality Circles  

(ICSQC-2019) Organized by City 

31 น.ส. 

 

ภรณัท  

 

นาทจิรัชยา ม.5/7 

รางวัล Special Award (Special Prize)   

ในการแขงขัน Street Play Competition  

(Nukkad Natak) Steam  งาน 22
nd

 International 

Convention on Students' Quality Circles  

(ICSQC-2019) Organized by City 
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32 น.ส. 

 

วรัญญา  

 

หอเกรียงไกร ม.5/7 

รางวัล Special Award (Special Prize)   

ในการแขงขัน Street Play Competition  

(Nukkad Natak) Steam  งาน 22nd International 

Convention on Students' Quality Circles  

(ICSQC-2019) Organized by City 

33 ด.ญ. ชญานุศภัฒค  ชินนะเกิดโชค ม.3/7 
เหรียญทองแดง ฟนดาบสากล มหกรรมกีฬาซีเกมส  

ครั้งท่ี 30 ณ ประเทศฟลิปปนส 

34 ด.ช. คมนษัฑวัต  เสถียรพงษ ป.5/4 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบุคคล  

การแขงขันคณิตศาสตรและคณิตคิดเร็วชิงแชมปนานาชาติ 

2019 Taipei International Cup Mathematics And 

Mental Arithmetic Competition 2019 ณ กรุงไทเป 

ประเทศไตหวัน 

 

ตารางที่ 2.12 แสดงผลการแขงขันของนักเรียนภายนอกโรงเรียน ระดับประเทศ อันดับที่ 1-3 

ที ่
 

ช่ือ- นามสกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 

1 ด.ช. 

 

รัชชานนท  

 

ชิว ม.2/2 

ชนะเลิศอันดับ 1 หุนยนต ชกมวย โดยใชหุนยนต  

“ฮิวมานอย”บังคับดดยใชระบบ Android  การแขงขัน  TYRC 

(Thailand Youth Robot Competition 2019) ณ 

สนามแขงขัน แจส เออเบิรน ศรีนครินทร 

2 ด.ช. วิรฬัพัชร   สังขทิพย     ป.4/1 

เหรียญทองและถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุด 

การแขงขัน Thailand Mathematics Contest 

(TMC) ครั้งท่ี 7 

3 ด.ช. นพรุจ   บุบผาสุวรรณ   ป.4/1 
เหรียญทอง การแขงขัน Thailand Mathematics 

Contest (TMC) ครั้งที่ 7 

4 ด.ช. กันตินันท    พุกบุญมี   ป.6/2 
เหรียญทอง การแขงขัน Thailand Mathematics 

Contest (TMC) ครั้งที่ 7 

5 ด.ช. อิทธิกร   บุบผาสุวรรณ   ป.6/2 
เหรียญทอง การแขงขัน Thailand Mathematics 

Contest ( TMC ) ครั้งที่ 7 

6 ด.ช. คมนษัฑวัต   เสถียรพงษ ป.5/4 

เหรียญทอง การแขงขันคณิตคิดเร็ว 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันคณิตศาสตร 

การแขงขันคณิตศาสตรและคณิตคดิเร็ว  โดยสมาคมลูกคิดและ

คณิตศาสตรนานาชาติ 
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7 ด.ช. สุรเกียรติ์   พากเพียรกิจ ป.5/5 

เหรียญทอง การแขงขันคณิตศาสตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันคณิตคิดเร็ว 

การแขงขันคณิตศาสตรและคณิตคิดเร็ว  โดยสมาคม

ลูกคิดและคณิตศาสตรนานาชาติ 

8 น.ส. สุภาพรรณ  โพธิ์ศร ี  ม.4/4 

ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Roller Ski-Interval 

Start C 5000 Meter รุน Junior A 15-16 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ประเภท Roller 

Ski-Sprint Final 200 Meter รุน Junior A 15-16 

การแขงขันโรลเลอรสกี ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ประจําป 2562 จากสมาคมกีฬาสกีและสโนวบอรด

แหงประเทศไทย 

9 นาย 

 

ภควัต    

 

เพ็ชรสวาง    ม.5/3 

รางวัลชนะเลิศ ไดเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขัน

ระดับนานาชาติ ณ ประเทศจีน การแขงขัน MakeX 

Thailand Robotics Competetion 2019รอบชิง

แชมปประเทศไทยระดับมัธยมศกึษา Mbot Starter 

Secondary 

10 นาย จักรติการ   พวงทับทิม   ม.5/3 

รางวัลชนะเลิศ ไดเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขัน

ระดับนานาชาติ ณ ประเทศจีน การแขงขัน MakeX 

Thailand Robotics Competetion 2019รอบชิง

แชมปประเทศไทยระดับมัธยมศึกษา Mbot Starter 

Secondary 

11 ด.ญ. 

 

ชญานุศภัฒค  

 

ชินนะเกิดโชค ม.3/7 

ชนะเลิศ เหรียญทอง รายการฟนดาบสากลเยาวชน

นานาชาติ TFF Minime Series 2019 ครั้งท่ี 2 รุน

เยาวชนหญิงอายุ 16 ป โดยควาแชมปเปนสมัยที่ 4 

รายการฟนดาบสากลนานาชาติ รุนประชาชนหญิง

ท่ัวไป Thailand open Fencing Championships 

2019 รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง 

รางวัลเด็กเยาวชนดีเดนดานกฬีาและนันทนาการ 

ประจําป 2563 รางวัล “วัฒนธรรมวินิต”(ผูนําทาง

วัฒนธรรม) ระดับประเทศ รางวัลเด็กและเยาวชน

ดีเดนประจําป 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  
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12 ด.ญ. ณชนก  สาโรวาส ป.3/8 

เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงสากล  

ประเภทหญิงระดับชั้น ป.1-ป.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปการศึกษา 

2562 

13 ด.ช. 

 

กันตพัฒน   

 

กรวิชญสิริชัย ม.3/6 

เหรียญทอง การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย  

(คําคมเดิม) ม.1-ม.3 การแขงขันงานศลิปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศกึษา 2562 

ณ จ.สมทุรปราการ 

14 ด.ช. วิศษิฏ์ิ   รัตนโสภา ม.3/5 

เหรียญทอง การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย  

(คําคมเดิม) ม.1-ม.3 การแขงขันงานศลิปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศกึษา 2562 

ณ จ.สมทุรปราการ 

15 นาย ธนดล    เอกลักษณโสภณ   ม.6/6 

เหรียญทอง การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย  

(คําคมเดิม) ม.4-ม.6 การแขงขันงานศลิปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศกึษา 2562 

ณ จ.สมทุรปราการ 

16 ด.ช. 

 

ณัฐฐาดล   

 

พงศเจริญตระกูล ม.2/2 

เหรียญทอง การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ 

(ครอสเวิรด) ม.1-ม.3 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศกึษา 2562  

ณ จ.สมทุรปราการ 

17 ด.ช. นิรัติศัย    วิมลศิริพรรณ   ม.1/5 

เหรียญทอง การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ 

(ครอสเวิรด) ม.1-ม.3 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศกึษา 2562 

ณ จ.สมทุรปราการ 

18 นาย 

 

จิราย ุ   

 

เกตุโตประการ   ม.5/4 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

19 นาย 

 

ชญานนท       

 

นิรันดร ม.4/4 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงานศิลปหตัถกรรม

นักเรยีน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562  

ณ จ.สมุทรปราการ 
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20 นาย 

 

ชลากร    

 

จุลเกษม   ม.6/5 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

21 น.ส. 

 

ฐิติญา    

 

สุธาธีระเนตร   ม.5/9 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

22 น.ส. 

 

ธัญวีร    

 

วิทยผโลทัย   ม.6/8 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

23 นาย 

 

ภัคพล    

 

ดํารงคสุทธิพงศ   ม.5/6 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

24 นาย 

 

ภาณุวัชร    

 

จันทรทายะวิจิตร   ม.6/3 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

25 นาย 

 

ภูมิมนัส    

 

ประเสริฐสังข   ม.6/6 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

26 นาย 

 

รชาดล   

 

 มดทอง   ม.4/4 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

27 นาย 

 

วริทธิ์    

 

ชีพลือศักดิ์   ม.5/7 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงานศิลปหตัถกรรม

นักเรยีน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69  ปการศกึษา 2562  

ณ จ.สมุทรปราการ 
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ที ่
 

ช่ือ- นามสกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 

28 นาย อัยรัชต    บุญศรีอุดมสุข   ม.4/2 

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม  

(Wind Ensemble) ม.4-ม.6 การแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

29 นาย 

 

วงศธร  

 

เพิ่มพูล ม.5/4 

ชนะเลิศอันดับ 1 สถิติ 1.89 เมตร การแขงขันวิ่ง 

กระโดดสูงชาย อายุ 18 ป รายการ กรมพลศึกษา  

ป 2563 ไดเขารวมการแขงขันวิ่ง กระโดดสูงชาย  

อายุ 18 ป 

30 นาย ธาดา  พึ่งฮั้ว   ม.4/3 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันประเภทรูบิค 3x3 

การแขงขันรูบิค Thailand Championship 2019 

31 ด.ญ. รมิดา  ภูมิดาธนาพร ป.3/8 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันคณิตศาสตร 

เหรียญทอง การแขงขันคณิตคิดเร็ว โดยสมาคมลูกคิด

และคณิตศาสตรนานาชาต ิ

32 ด.ช. ภาคภูมิ   แดงรัตนวงศ   ป.5/5 
เหรียญเงิน การแขงขัน Thailand Mathematics 

Contest (TMC) ครั้งที่ 7 

33 ด.ญ. 
วรพรรณ    

 
ปรัชญานิมิต   ม.3/8 

เหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3  

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ  

ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

34 ด.ช. ธนวิชญ    กาญจนภิญโญย่ิง   ม.3/6 

เหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3  

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ  

ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

35 ด.ช. 

 

กิตติ์ธีรัช    

 

ผิวประกายเพชร   ม.3/3 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชพี ม.1-ม.3  

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ  

ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

36 ด.ช. 

 

ณภัทร    

 

คุณาพรพิศาล   ม.3/5 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชพี ม.1-ม.3  

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ  

ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

 

37 ด.ช. 

 

ธนกฤต    

 

เจริญพงษ    ม.3/6 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชพี ม.1-ม.3  

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ  

ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 
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ที ่
 

ช่ือ- นามสกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 

38 นาย 

 

ณรงคเดช   

 

ดาตา ม.6/2 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ  

ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

39 นาย 

 

ณัชพล   

 

เจิ้ง ม.6/3 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ  

ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

40 นาย ศุภวิชญ    เวชมาลีนนท    ม.6/2 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง 

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ  

ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 

41 ด.ช. ชยพล   ตนชนะชัย   ม.2/5 

รองชนะเลิศ อันดับ2 การแขงขันกีฬาวูซู ชิงแชมป 

แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 17 ประจําป 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 

42 ด.ช. ณฤต   อุชุปาละนันท    ป.5/7 
เหรียญทองแดง การแขงขัน Thailand 

Mathematics Contest (TMC) ครั้งท่ี 7 

43 ด.ช. อธิภัทร   จงบุญนะธรรม ม.3/4 
เหรียญทองแดง การแขงขัน Thailand 

Mathematics Contest (TMC) ครั้งท่ี 7 

44 ด.ช. 

 

ปภัช  

 

สมุทรพุทธา     ม.3/7 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขัน ครอสเวิรด

เกม งานแม็กซพลอยส เอแมท ชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 14 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ณ เดอะมอลล โคราช จ.นครราชสีมา 

45 ด.ช. สิริเดช  เลาหเลิศเดชา   ม.2/7 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขัน ครอสเวิรด

เกม งานแม็กซพลอยส เอแมท ชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 14 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ณ เดอะมอลล โคราช จ.นครราชสีมา 

46 นาย อานุภาพ    แสงจันทร   ม.5/4 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  

การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.4-ม.6 

การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ ครั้ง

ท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ณ จ.สมุทรปราการ 
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ที ่
 

ช่ือ- นามสกุล ช้ัน ผลการแขงขัน 

47 นาย ณัชพล  เจิ้ง   ม.6/3 

ผานการคัดเลือกเขาคายเพื่อเปนตัวแทนประเทศ 

โอลิมปควิชาการ สสวท. สาขาวิชาเคมี  สสวท. 

สาขาวิชาเคมี 

48 ด.ช. ธีธัช  จินตมุทธา ป.6/2 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน ประจาํป 2563  

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนประจําป 2563 

ณ ตึกสนัติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

49 ด.ช. สิรธีร  เกตุรัตน ม.2/2 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน ประจาํป 2563  

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนประจําป 2563 

ณ ตึกสนัติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

50 นาย ธนวินท  นาถะภักฏิ ม.4/1 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน ประจาํป 2563  

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนประจําป 2563 

ณ ตึกสนัติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

51 นาย กิตติภพ  เอ้ือวงศตระกูล ม.4/2 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน ประจาํป 2563  

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนประจําป 2563 

ณ ตึกสนัติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

52 นาย 

 

อนุกูล  

 

ณ นคร ม.5/3 

ไดรับถวยเกียรติยศ โครงการ “คายเยาวชนชอสะอาด

ตานทุจริต” ประจาํป 2562 จากนายกรัฐมนตร ีฯพณฯ 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา  

53 นาย 
สิริภพ  

 
อุดมพรสุข ม.5/4 

ไดรบัถวยเกียรติยศ โครงการ “คายเยาวชนชอสะอาด

ตานทุจริต” ประจาํป 2562 จากนายกรัฐมนตร ีฯพณฯ 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา  

54 นาย 

 

ชัชพงศ  

 

ผลาวรรณ ม.5/3 

ไดรับถวยเกียรติยศ โครงการ “คายเยาวชนชอสะอาด

ตานทุจริต” ประจาํป 2562 จากนายกรัฐมนตร ีฯพณฯ 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
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สวนที่ 3 

สารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิชาการ 
 

 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สามารถสรปุไดดังตอไปนี้ 

 3.1 บุคลากรดานการเรียนการสอน 

3.2 หลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 3.3 การวัดและประเมินผลการเรยีน 

 3.4 รายงานผลสรุปการนิเทศ/ รูปแบบการนิเทศการสอน 

 3.5 ผลงานวจิัยในชั้นเรียน และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

 

3.1  บุคลากรดานการเรียนการสอน  

 

ตารางที ่3.1 รายชื่อหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ผูชวยหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

และจํานวนบุคลากรในกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ผูชวยหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู 

จํานวน

บุคลากร 

ภาษาไทย นางสายสมร เอ่ียมอองกิจ นางสาวพชัรินทร ทรัพยสาร 24 

คณติศาสตร นายทวีศักดิ์ แกวสังข นางสาววิกันดา สิรปาณชิาต ิ 33 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางสาวชลุพีร ตั้งล้าํเลิศ 

นายคุมพันธุ จันทวัน 

นายณัฐวัฒน รักษสุรวงศา 56 

สังคมศึกษาฯ นายธรรมนูญ รัตนพันธ นายภิรมย ยอดคง 28 

ศิลปะ นายสุภชัย มะล ิ นายสาโรจน วรคุตตานนท 16 

สุขศึกษา นายมานพ ลองงาม นางนงเยาว ตันตระกูล 21 

การงานพื้นฐานอาชพีฯ นางสาวอมรพรรณ สีสุข  5 

ภาษาตางประเทศ 
นางมะลิ ตรีเพช็ร (อังกฤษ) 

นางสาวชวัลลักษณ อักษรพันธ(จีน) 

นางสุภาพร ไทยไชยนต  

 
48 

แนะแนว นางวิไลวรรณ วิทยาธรรมธชั  6 

รวม 237 

                                  รวมครูไทยและครูชาวตางประเทศ 
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3.2 หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปดทําการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 3.2.1 หลักสูตร 

โร ง เ รี ยนอั สสัมชัญส มุทรปรากา รสั งกั ดสํ า นักง านคณะกรรมกา รส ง เสริ มกา รศึกษา เอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร MLP (Modern 

Language Program) รับนักเรียนชายเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่ 3 และรับนักเรียน

สหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  และหลักสูตร EP (English Program)  รับนักเรียนสหศึกษาตั้งแตชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 และไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเขาสูโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดเริ่มใชในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ในปการศึกษา 2552 ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดนํา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   มาเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาและไดนําความเปนเอกลักษณเฉพาะของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น   มาเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะกับผูเรียน ตลอดจนไดนําขอมูลวิจัยเชิงสํารวจ ความพึง

พอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับโรงเรียน คือ ผูปกครอง ครู นักเรียน ชุมชน ปรัชญาการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะ

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2545 มาประกอบการจัดทํา โดย

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปนหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ    มีสมรรถนะสําคัญอันไดแกความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ

แผนภูม ิแสดงจํานวนครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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แกปญหา  การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลในการพัฒนานักเรียนใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

จํานวนรายวิชาที่เปดสอน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

8 กลุมสาระการเรยีนรู ไดแก 

 1. กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

 2. กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 

 3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 4. กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 5. กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ 

 6. กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

 7. กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 8. กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
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3.2.2 โครงสรางหลักสูตร 

                    หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 
 

ตารางที ่3.2 โครงสรางหลักสูตร ระดับประถมศึกษา 
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ตารางที ่3.3 โครงสรางหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 

 

ตารางที่ 3.4 โครงสรางหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
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 ตารางที่ 3.5 โครงสรางหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

 
 

ตารางที่ 3.6 โครงสรางหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ จีนคอมพิวเตอร 
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3.2.3 สภาพการจัดแผนการเรียน/ช้ันเรียน 

 

ตารางที่ 3.7  แสดงจํานวนช้ันเรียน ปการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 

หลักสูตร 

รวมหองเรียน Modern Language 

Program 

English 

Program 

ประถมศึกษาปที่ 1 6 2 8 

ประถมศึกษาปที่ 2 6 2 8 

ประถมศึกษาปที่ 3 6 2 8 

ประถมศึกษาปที่ 4 6 2 8 

ประถมศึกษาปที่ 5 6 2 8 

ประถมศึกษาปที่ 6 6 2 8 

รวมจํานวนหองเรียนระดับประถม 36 12 48 

มัธยมศึกษาปที่ 1 6 2 8 

มัธยมศึกษาปที่ 2 6 2 8 

มัธยมศึกษาปที่ 3 6 2 8 

รวมจํานวนหองเรียนระดับมัธยมตน 18 6 24 

มัธยมศึกษาปที่ 4    - แผนการเรียนวิทยฯ-คณิตฯ 4 1 5 - แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษาอังกฤษ 2 - 2 - แผนการเรียนศิลป-ภาษา 1 1 2 

มัธยมศึกษาปที่ 5    - แผนการเรียนวิทยฯ-คณิตฯ 4 1 5 - แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษาอังกฤษ 2 - 2 - แผนการเรียนศิลป-ภาษา 1 1 2 

มัธยมศึกษาปที่ 6    - แผนการเรียนวิทยฯ-คณิตฯ 4 1 5 - แผนการเรียนคณิตฯ-ภาษาอังกฤษ 2 - 2 - แผนการเรียนศิลป-ภาษา 1 1 2 

รวมจํานวนหองเรียนระดับมัธยมปลาย 21 6 27 
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3.2.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงใหผูเรียนไดพัฒนา

ตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 

เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข พัฒนาผูเรียนใหใชองคความรู ทักษะและเจตคติจากการ

เรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อชวยใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญอันไดแก ความสามารถใน

การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะการทํางานและอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนั้นในการจัดทําหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจึงไดยึดหลักการจัดทํากิจกรรม ตามแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2552 มาเปนกรอบในการจัดทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่ง

จะทําใหผูเรียนไดนําองคความรู ทักษะจากการเรียนรูและประสบการณของผูเรียน มาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเอง

เพื่อเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และมีจิตสํานึกที่ดี เปนบุคคลที่มีปญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การ

สื่อสาร การแกปญหาและการใชเทคโนโลยีเปนคนที่มีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงโดยอยูรวมกันกับผูอ่ืน

ในสังคมไดอยางสรางสรรค 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แบงเปน3 ลักษณะ 

ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว 

            เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกไข

ปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยัง

ชวยใหครรููจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนา

ผูเรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน 

เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี ความรบัผิดชอบ การทํางานรวมกัน การ

รูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท โดยจัดให

สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก 

การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตาม

ความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผู เรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียน 

ประกอบดวย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
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ท้ังน้ีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเขารวมกิจกรรมท้ังในขอที่ 2.1 และ 2.2 

สําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขอที่ 2.1หรือ 2.2 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรม

อาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมที่ชดัเจน เปนรูปธรรม และครอบคลุมผูเรียนทุกคน 

2. เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางรอบดานเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ ความถนัด ความตองการ 

และเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 

3. เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมในลักษณะตาง ๆ             

ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

4. เปนกิจกรรมที่ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน องคกร 

และหนวยงานอ่ืนมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีเปาหมาย เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะการทํางานและอยูรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 

แนวทางการจัดกิจกรรม  

จัดใหนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยความสมัครใจ 

2. ใหผูไดปฏิบัติกิจกรรมผานประสบการณที่หลากหลาย ฝกการทํางานที่สอดคลองกับชีวิตจริงตลอดจนสะทอน

ความรู ทักษะ และประสบการณของผูเรียน 

3. จัดกิจกรรมอยางสมดุลทั้ง 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคม และ

สาธารณะประโยชน มีความสมดุลในการจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุม จัดกิจกรรมในและนอก

สถานศึกษา 

4. จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูดําเนินการ โดยมีการสํารวจและใชขอมูลประกอบการวางแผนอยางเปนระบบ   

เนนการคิดวิเคราะหและใชความคดิสรางสรรค ในการดําเนินกิจกรรม 
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5. ใชกระบวนการมีสวนรวม และการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาเนนการแขงขันบนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถี

ประชาธิปไตย 
 

ขอบขายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีดังนี้ 

1. เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรยีนรู ใหกวางขวางลึกซึ้งยิ่งข้ึน ในลักษณะเปนกระบวนการเชิง

บูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหวางกิจกรรม   แนะแนว กิจกรรม

นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 

2. เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียน ตามความแตกตางระหวางบุคคล 

เนนการใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของวิชาชีพ ความรู อาชีพ และการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางใน

การศกึษาตอและการประกอบอาชีพ 

3. เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงและสงเสริมจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคมในลักษณะตาง ๆ สนับสนุนคานิยมที่ดีงาม

และสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4. เปนกิจกรรมท่ีฝกการทํางานและการใหบริการดานตาง ๆ ทั้งท่ีเปนประโยชนตอตนเองและตอสวนรวม  

เพือ่เสริมสรางความมีนํ้าใจ ความเอื้ออาทร ความเปนพลเมืองด ีและความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และ

สังคม 

ตาราง 3.8  แสดงโครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา มัธยมศกึษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3  

กิจกรรมแนะแนว           

กิจกรรมนักเรียน           

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณะประโยชน 
60 ชั่วโมง 45 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
 

เกณฑการตัดสิน 

 โรงเรียนไดกําหนดเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑ ไวดังนี้ 

1. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษาไว 2 ระดับ คือ ผานและไมผาน 

2. กําหนดประเด็นการประเมินโดยใหสอดคลองตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรมและกําหนดเกณฑการผานการ

ประเมิน ดังนี้ 

2.1 เกณฑการตัดสนิผลการประเมินรายกิจกรรม 

ผาน หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/ 

                         คณุลักษณอันพึงประสงคตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

ไมผาน หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ กิจกรรม หรือมี 

                          ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่โรงเรยีนกําหนด 
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2.2 เกณฑการตัดสนิผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป/รายภาค 

ผาน   หมายถึง   ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญท้ัง 3 กิจกรรม ไดแก  

                          กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน 

ไมผาน   หมายถึง   ผูเรียนมผีลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

                          จาก 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อ 

                          สังคม และสาธารณประโยชน 

2.3 เกณฑการตัดสนิผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 

ผาน   หมายถึง   ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกชั้นปในระดับการศึกษานั้น 

ไมผาน   หมายถึง   ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางช้ันปในระดับการศึกษานั้น 

 

แนวทางการแกไขนักเรียนกรณีที่ไมผานเกณฑ 

 กรณีนักเรียนที่ไมผานกิจกรรม ครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมน้ัน ๆ ตองดําเนินการซอมเสริมโดยใหนักเรียน

ดําเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้น ๆ แลวจึงประเมิน

ใหผานกิจกรรม เพื่อบันทึกในระเบียบแสดงผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหรายงานผูอํานวยการทราบ เพื่อ

ดําเนินการชวยเหลือนักเรยีนใหเหมาะสมเปนรายกรณี 
 

ตาราง 3.9 แสดงจํานวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม) ระดับช้ันป.1- ม.6 ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรู/หนวยงาน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวม 

1) ภาษาไทย 6 1 7 

2) คณติศาสตร 9 2 11 

3) วิทยาศาสตร (วิทยาศาสตร) 5 3 8 

4) วิทยาศาสตร (คอมพิวเตอร) 6 4 10 

5) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 3 6 

6) สขุศึกษาและพลศึกษา 13 7 20 

7) ศิลปะ 7 1 8 

8) การงานอาชีพ 3 1 4 

9) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3 2 5 

10)ภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 9 2 11 

11) หนวยงานสนับสนุน 5 3 8 

12) นักเรยีนตั้งชมรมเอง 0 71 71 

13) หนวยงานภายนอก 1 1 2 

14) กิจกรรมบูรณาการ ป.1-2 28 0 28 

รวม 98 101 199 
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3.3 การวัดและประเมินผลการเรียน 

 3.3.1 หลักการการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

1. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม 

2. การวัดและประเมนิผลการเรียนรู มีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียน 

3. การวัดและประเมนิผลการเรียนรู จะสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ตามกลุม

สาระการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน   

คุณลกัษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. การวัดและประเมนิผลการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการดวยเทคนิค

วิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรยีนไดอยางรอบดาน ทั้งดานความรู ความคดิ กระบวนการ 

พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งท่ีตองการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผูเรียนโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของ

ความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได 

5. การประเมินผูเรียน พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู การรวม

กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม ผลงานของผูเรียน การทดสอบ ควบคูไปในกระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของ

แตละระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา 

6. เปดโอกาสใหผูเรยีนและผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู 

7. ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและระหวางรูปแบบการศึกษาตาง ๆ 

8. ใหสถานศึกษาจัดทําและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเปนหลักฐานการประเมินผลการเรยีนรู รายงานผล

การเรียนรู แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเรียน 

 

 3.3.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

1. สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหครบองคประกอบทั้ง 4 ดาน คือ กลุมสาระการเรียนรู        

8 กลุมสาระ การอาน คิดวิเคราะห การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2.  การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ เปนการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ ทักษะการคิดที่กําหนดอยูในตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะนําไปสูการสรุปผล การเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐาน

การเรียนรูตอไป โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 2.1 ครูผูสอนแจงตัวชี้วัด ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลการเรียนรู เกณฑการผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

และเกณฑข้ันต่ําของการผานรายวิชากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนในแตละวิชาไดรบัทราบ 

 2.2. จัดใหมีการประเมินประเมินผลกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานและความรอบรูในเรื่องที่จะเรียน 

 2.3 จัดใหมีการประเมินผลระหวางเรียน เพื่อศึกษาความกาวหนาทางการเรียน เพื่อจัดสอนซอมเสริม และนํา

คะแนนจากการประเมินผล ไปรวมกับการประเมินผลปลายภาคเรียน 

 2.4 จัดใหมีการประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อสรุปผลการเรียน โดยใหครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ที่สําคัญที่ครผููสอนกําหนดและเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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 2.5 การตัดสินผลการเรียนใหนําผลการประเมินระหวางเรียนรวมกับผลการประเมินปลายภาคเรียนตาม

สัดสวนคะแนนท่ีโรงเรยีนกําหนด แลวใหระดับผลการเรียน 

3. การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของผูเรียน ใหครูผูสอนดําเนินการวัดผลตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 3.1 ครูผูสอนแจงตัวชี้วัด การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 3.2 ครูผูสอนประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของผูเรียนในความรับผิดชอบตาม

วิธีการและเครื่องมือที่กําหนด รวมสรุปผลการประเมินรายภาค รายงานใหคณะกรรมการ เมื่อสิ้นภาคเรียน/สิ้นป

การศกึษา ในกรณทีี่ไมผานใหแกไข/ปรับปรุง 

 3.3 คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและใหระดับผลการประเมิน 

4. การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ใหครูผูสอนดําเนินการวัดผลไปพรอมกับการประเมินผลระดับชั้น

เรียนตามเกณฑสถานศึกษากําหนด โดยดําเนนิการ ดังนี้ 

 4.1 ครูผูสอนแจงตัวชี้วัด และเกณฑการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 4.2 ครูผูสอนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผูเรียน ในความรับผิดชอบตามวิธีการ และเครื่องมือที่

กําหนด รวบรวม และสรุปผลการประเมินรายภาค/รายป รายงานใหคณะกรรมการเมื่อสิ้นภาค/ปการศึกษา ในกรณีที่

ไมผานใหแกไข/ปรับปรุง 

 4.3 คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษา สรุปและใหระดับผลการประเมิน 

5. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหประเมินเปนรายกิจกรรม โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางการประเมิน 

ผูรับผิดชอบกิจกรรมดําเนินการประเมินตามตัวชี้วัด 

 5.1 ครูผูสอนแจงวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมโดยมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ความ

ถนัด ความสนใจ วุฒิภาวะของผูเรียน สอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมน้ัน ๆ  

 5.2 ครูผูสอนประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่กําหนด รวบรวมและสรุปผลการ

ประเมินรายภาค/ปการศึกษา และรายงานใหผูรับผิดชอบ เมื่อสิ้นภาคเรียน/ปการศึกษา ในกรณีที่ไมผานใหแกไข

ปรับปรุง 

 5.3 คณะกรรมการประเมินของสถานศึกษาดําเนินการสรุปและใหผลการประเมิน  
  

3.3.3 การตัดสินผลการเรียน 

1.  ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษา/ภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในแตละรายวิชา 

2.  ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู และผานทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูโดยผานแตละตัวชี้วัด/ผล

การเรียนรูไมนอยกวารอยละ 50 หรือมีระดับคุณภาพผานเกณฑข้ันต่ํา 

3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

4. ผูเรียนตองไดรับการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน มีผลการประเมินระดับผานขึ้นไป 

5. ผูเรียนไดรับผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค มีผลการประเมินระดับผานข้ึนไป 

6. ผูเรียนไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีผลการประเมินระดับผาน 
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 3.3.4 การใหระดับผลการเรียน 

 

1.  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู ใหใชระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนรูในแตละกลุม

สาระการเรียนรูเปน 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 

3 ดี 70-74 

2.5 คอนขางดี 65-69 

2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช 55-59 

1 ผานเกณฑขั้นต่ํา 50-54 

0 ต่ํากวาเกณฑ 0-49 

 

ในกรณทีี่ไมสามารถใหระดับผลการเรยีนเปน 8 ระดับได ใหใชตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียน ดังนี้ 

 “มส”  หมายถึง ผู เรียนไมมีสิทธิ์ เขารับการวัดผลปลายภาคเรียนเนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึง         

รอยละ 80 ของเวลาเรียนในแตละรายวิชา และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 “ร”  หมายถึง รอผลการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมได เนื่องจากผูเรียนไมมีขอมูล ผลการเรียน

รายวิชานั้นครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่มอบหมายใหทํา ซึ่งงานน้ันเปนสวนหนึ่งของการ

ตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทําใหประเมินผลการเรียนไมได 

2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน กําหนดเกณฑการตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของ             

แตละระดับ ดังนี้ 

ดีเย่ียม  หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ที่มีคณุภาพ       

     ดีเสิศอยูเสมอ 

 ดี         หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ที่มีคุณภาพ 

     เปนท่ียอมรับ 

ผาน    หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน     

      ที่มีขอบกพรองบางประการ คุณภาพเปนที่ยอมรับ 

ไมผาน  หมายถึง  ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน หรือถามี 

              ผลงาน ผลงานนั้นยงัมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา กําหนดเกณฑการ

ตัดสินเปน 4 ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

 ดีเย่ียม  หมายถึง   ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อ 
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     ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม 

     จํานวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี 

ดี         หมายถึง   ผูเรยีนมีคณุลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรบัของ 

      สังคมโดยพิจารณาจาก 

      1) ไดผลการประเมินระดับดีเย่ียม จํานวน 1-4 คุณลักษณะและไมมี 

           คุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือ 

      2) ไดผลการประเมินระดับดีท้ัง 8 คุณลักษณะ หรือ 

      3) ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน 5-7 ขอ คุณลักษณะ    

           และมีบางคุณลักษณะไดผลการประเมินผลระดับผาน 

 ผาน    หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากาํหนดโดย 

   พิจารณาจาก 

      1) ไดผลการประเมินระดับผานทั้ง 8 หรือ 

      2) ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีขึ้นไป จํานวน 1-4 คุณลักษณะ และ 

          คณุลักษณะที่เหลือไดผลการประเมินระดับผาน 

 ไมผาน  หมายถึง   ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศกึษา 

                             กาํหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไมผาน ตั้งแต 1 คุณลักษณะ 

4.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะดําเนินการพิจารณาทั้งเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน

ของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และใหผลการประเมินเปนผานและไมผาน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี 3 

ลักษณะ คือ 

  1) กิจกรรมแนะแนว 

  2) กิจกรรมนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 

   2.1) กิจกรรมลูกเสือ  รักษาดินแดน ผูเรียนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

   2.2) กิจกรรมชุมนุม 

  3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 

 “ผ”  หมายถึง   ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานตาม                                

เกณฑที่สถานศกึษากําหนด 

 “มผ”  หมายถึง  ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไมเปนไปไปตาม 

เกณฑที่สถานศกึษากําหนด 

 ในกรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาจะดําเนินการจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมในสวนที่

ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทาํจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน “ผ” ได ทั้งนี้จะดําเนินการให

เสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตสุุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
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3.3.5 การเปลี่ยนผลการเรียน 

1.  การเปลี่ยนผลการเรียน “0”  

     สถานศึกษาจะดําเนินการจัดใหมีการสอนซอมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่ผูเรียนสอบไม

ผานกอน แลวจึงสอบแกตัวไดไมเกิน 2 ครั้ง ถาผูเรียนไมดําเนินการสอบแกตัวตามระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนด จะ

อยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียน สําหรับ ภาคเรียนที่ 2 ตองดําเนินการ

ใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น การสอบแกตัว ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1”  

 ถาสอบแกตัว 2 ครั้งแลว ยังไดระดับผลการเรียน “0” อีก สถานศึกษาจะแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผูเรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 

    1)  ถาเปนรายวิชาพื้นฐาน ใหเรียนซ้ํารายวิชานั้น 

    2)  ถาเปนรายวิชาเพิ่มเติม ใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ทั้งนี้จะอยูใน                    

ดุลยพินิจของสถานศึกษา 

  ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม ใหหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรยีนวาเรียนแทนรายวิชาใด 

2. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร”  

    การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ใหดําเนินการดังนี้ 

ใหผูเรียนดําเนินการแกไข “ร” ตามสาเหตุ เม่ือผูเรียนแกไขปญหาเสร็จแลวใหไดระดับผลการเรียนตามปกติ 

(ตั้งแต 0-4)  

ถาผูเรียนไมดําเนินการแก “ร” กรณีที่สงงานไมครบ แตมีผลการประเมินระหวางภาคเรียนและปลายภาค

เรียน ใหผูสอนนําขอมูลที่มีอยูตัดสินผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย จะอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะขยาย

เวลาการแก “ร” ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนท่ี 2 ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา

เทานั้น เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหเรียนซ้ํา หากผลการเรียนเปน “0” ใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ 

3. การเปลี่ยนผลการเรียน “มส”  

การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” มี 2 กรณี ดังน้ี 

  1) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 แตมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 

60 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น สถานศึกษาจะดําเนนิการใหเรียนเพิ่มเติมโดยใชชั่วโมงสอนซอมเสริม หรือใชเวลาวาง 

หรือใชวันหยุด หรือมอบหมายงานใหทํา จนมีเวลาเรียนครบตามท่ีกําหนดไวสําหรับรายวิชานั้น แลวจึงใหวัดผลปลาย

ภาค/ป เปนกรณีพิเศษ ผลการแก “มส” ใหไดระดับผลการเรียนไมเกิน “1” การแก “มส”  กรณีนี้ใหกระทําใหเสร็จ

สิ้นภายในปการศึกษานั้น ถาผูเรียนไมมาดําเนินการแก “มส” ตามระยะเวลาที่กําหนดไวนี้ใหเรียนซ้ํา ยกเวนมีเหตุ

สุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะขยายการแก “มส” ออกไปอีกไมเกิน 1 ภาคเรียน แตเมื่อพนกําหนดนี้

แลว ใหปฏิบัติดังนี้ 

 1) ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

 2) ถาเปนรายวชิาเพิ่มเติมจะอยูในดุลยพินิจของสถานศกึษาใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 

2) กรณีผูเรียนไดผลการเรียน “มส” และมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด สถานศึกษา

จะดําเนนิการดังนี้ 
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 1) ถาเปนรายวิชาพื้นฐานใหเรียนซํ้ารายวิชานั้น 

 2) ถาเปนรายวชิาเพิ่มเติมจะอยูในดุลยพินิจของสถานศกึษาใหเรียนซ้ําหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม 

ในกรณทีี่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม จะหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนวาเรียนแทนรายวิชาใด 

การเรียนซ้ํารายวิชา หากผูเรียนไดรับการสอนซอมเสรมิ และสอบแกตัว 2 ครั้ง แลวไมผานเกณฑการประเมิน 

ใหเรียนซ้ํารายวิชาน้ัน ทั้งน้ีจะอยูในดุลยพินิจของสถานศกึษา ในการจัดใหเรียนซ้ําในชวงใดชวงหนึ่งท่ีสถานศึกษาเห็น

วาเหมาะสม เชน พักกลางวัน วันหยุด ชั่วโมงวาง หลักเลิกเรยีนภาคฤดูรอน เปนตน 

ในกรณภีาคเรียนที่ 2 หากผูเรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” สถานศึกษาจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอน

เปดเรียนปการศึกษาถัดไป สถานศึกษาอาจเปดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียนได 

ท้ังนี้หากสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการเปดสอนภาคฤดูรอนไดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ตนสังกัดเปนผู

พิจารณาประสานงานใหมกีารดําเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเพื่อแกไขผลการเรียนของผูเรียน 

4. การเปลี่ยนผลการเรียน “มผ” 

กรณีที่ผูเรียนไดผลการเรียน “มผ” สถานศึกษาจะดําเนินการจัดซอมเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมในสวนที่

ผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทาํจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เปน ”ผ” ได ทั้งนี้จะดําเนินการให

เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยจะอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไป

อีกไมเกิน 1 ภาคเรียน สําหรับภาคเรียนที่ 2 จะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น 

 

3.3.6 การเลื่อนช้ัน 

เมื่อสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา 

1) ผูเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2) ผูเรียนมีผลการประเมินผานทุกรายวิชาพื้นฐาน 

3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 ท้ังนี้ ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอน

ซอมเสรมิได จะอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 

 อนึ่ง ในกรณีที่ผูเรียนมีหลักฐานการเรียนรูที่แสดงวามีความสามารถดีเลิศสถานศึกษาจะใหโอกาส

ผูเรียนเลื่อนชั้นกลางปการศึกษา โดยสถานศึกษาจะแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย ฝายวิชาการของสถานศึกษา 

และผูแทนของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือตนสังกัด ประเมินผูเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติใหครบถวนตามเงื่อนไข ทั้ง 3 

ประการ ดังตอไปนี้ 

 1) ผูเรียนมีผลการเรียนในปการศึกษาที่ผานมาและมีผลการเรียนระหวางปที่กําลังศึกษาอยูในเกณฑ

ดีเย่ียม 

 2) มีวุฒภิาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นสูงข้ึน 
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 3) ผานการประเมินผลความรูความสามารถทกุรายวิชาของชั้นปท่ีเรียนปจจุบัน และความรู

ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปที่จะเลื่อนชั้น 

 การอนุมัติใหเลื่อนชั้นกลางปการศึกษาไปเรยีนชั้นสูงข้ึนได 1 ระดับชั้นนี้ ตองไดรับการยินยอมจาก

ผูเรียนและผูปกครอง และตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนเปดภาคเรยีนที่ 2 ของปการศึกษาน้ันๆ 

 ในกรณทีี่พบวามีผูเรียนกลุมพิเศษประเภทตางๆ มีปญหาในการเรียนรูสถานศึกษาจะดาํเนินงาน

รวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ศูนยการศกึษาพิเศษจังหวัด/ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/หนวยงานตน

สังกัด โรงเรียนเฉพาะความพกิาร หาแนวทางการแกไขและพัฒนา 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในการอาน        

คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3) ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นตองไดไมต่ํากวา 1.00 

 ท้ังน้ีรายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน สถานศึกษาจะดําเนินการซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการ

แกไขในภาคเรียนถัดไป สําหรับภาคเรียนที่ 2 ผูเรียนจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้นๆ หรือถา

ผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได จะอยูในดุลยพินิจ

ของสถานศึกษาทีจ่ะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1) รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไดรับการตัดสินผลการเรียนผานตามเกณฑที่สถานศกึษากําหนด 

2) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในการอาน คิด

วิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3) ระดับผลการเรยีนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นตองไดไมต่ํากวา 1.00 

 ท้ังน้ีรายวิชาใดที่ไมผานเกณฑการประเมิน สถานศึกษาจะดําเนินการซอมเสริมผูเรียนใหไดรับการ

แกไขในภาคเรียนถัดไป สําหรับภาคเรียนท่ี 2 ผูเรียนจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้นๆ หรือถา

ผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได จะอยูใน  

ดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 

 

3.3.7 การสอนซอมเสริม 

        การสอนซอมเสริมสถานศกึษาจะดาํเนินการดังตอไปนี้ 

1. ผูเรียนมีความรู/ทักษะพื้นฐานไมเพียงพอที่จะศึกษาในแตละรายวิชานั้นสถานศึกษาจะจัดการสอนซอมเสริม ปรับ

ความรู/ทักษะพื้นฐาน 

2. ผูเรียนไมสามารถแสดงความรู ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติ/คุณลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูในการประเมินผลระหวางเรยีน 

3. ผูเรียนที่ไดระดับผลการเรียน “0” สถานศึกษาจะดําเนินการสอนซอมเสริมกอนสอบแกตัว 
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4. กรณีผูเรียนมีผลการเรียนไมผาน สถานศึกษาจะดําเนินการจัดสอนซอมเสริมในภาคฤดูรอน เพื่อแกไขผลการเรียน 

ท้ังนี้จะอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

3.3.8  การเรียนซ้ํา 

         ผูเรียนท่ีไมผานรายวิชาจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น 

สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชั้นได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของ

ผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ระดับประถมศึกษา 

ผูเรียนที่ไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้น สถานศึกษาจะใหเรียนซ้ําชั้นทั้งนี้สถานศึกษาอาจใชดุลยพินิจใหเลื่อน

ชั้นได หากพิจารณาวาผูเรยีนมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1) มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 อันเน่ืองจากสาเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัยแตมีสมบัติตามเกณฑการเลื่อน

ชั้นในขออื่นๆ ครบถวน 

2) ผูเรียนมีผลการประเมินผานมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ไมถึงเกณฑตามที่สถานศกึษากําหนดในแตละ

รายวิชา แตเห็นวาสามารถสอนซอมเสริมไดในปการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้นในขออื่นๆ

ครบถวน 

3) ผูเรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมอยูในระดับผาน 

   กอนที่จะใหผูเรียนซ้ําชั้น สถานศึกษาจะแจงใหผูปกครองและผูเรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ําชั้น 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    การเรียนซ้ําชั้นมี 2 ลักษณะ คือ 

1) ผูเรียนมีระดับผลการเรยีนเฉลี่ยในปการศกึษานั้นต่ํากวา 1.00 และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน

ในระดับชั้นที่สูงข้ึน 

2) ผูเรียนมีผลการเรียน 0, ร , มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศกึษานั้น 

ท้ังน้ีหากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ สถานศึกษาจะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาก

เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ําชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทนหากพิจารณาแลวไม

ตองเรยีนซ้ําชั้นจะอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    การเรียนซ้าํชั้นมี 1 ลักษณะ คือ 

1) ผูเรียนมีระดับผลการเรยีนเฉลี่ยในปการศึกษานั้นต่ํากวา 1.00 และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน

ในระดับชั้นที่สูงข้ึน 

2) ผูเรียนมีผลการเรียน 0, ร , มส. เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศกึษานั้น 

ท้ังนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ สถานศึกษาจะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา หาก

เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรก็ใหซ้ําชั้น โดยยกเลิกผลการเรียนเดิมและใหใชผลการเรียนใหมแทนหากพิจารณาแลวไม

ตองเรยีนซ้ําชั้นจะอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแกไขผลการเรียน 
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3.3.9 เกณฑการจบการศึกษา 

1. ระดับประถมศึกษา 

1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานจํานวน 5,040 ชั่วโมงและเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจํานวน 240 ชั่วโมง 

2) ผูเรียนมีผลการประเมินในรายวิชาพื้นฐานผานทุกรายวชิา 

3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไปตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับ “ผาน” ขึ้นไป 

5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน “ผาน” ทุกกิจกรรม 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเตมิไมเกิน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต และ

รายวิชาเพิ่มเติมไมเกิน 15 หนวยกิต 

2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 66 หนวยกิต และ

รายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต 

3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับ “ผาน” ขึ้นไป 

5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน “ผาน” ทุกกิจกรรม 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเตมิไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41หนวยกิต 

และรายวิชาเพิ่มเติมไมเกิน 15 หนวยกิต 

2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน 41 หนวยกิต และ

รายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

4) ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับ “ผาน” ขึ้นไป 

5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมิน “ผาน” ทุกกิจกรรม 

 

3.3.10 การรายงานผลการเรียน 

       การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรูของ

ผูเรียน สถานศึกษาจะสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ อยางนอยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 

1. จุดมุงหมายการรายงานผลการเรียน 

1) เพื่อแจงใหผูเรยีน ผูเก่ียวของทราบความกาวหนาของผูเรียน 
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2) เพื่อใหผูเรียน ผูเก่ียวของใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข สงเสริมและพัฒนาการเรียนของผูเรียน 

3) เพื่อใหผูเรียน ผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการวางแผนการเรียน กําหนดแนวทางการศึกษาและการเลือก

อาชีพ 

4) เพื่อเปนขอมูลใหผูเก่ียวของใชในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาตรวจสอบและรับรองผลการเรียนหรือ

วุฒิทางการศึกษาของผูเรียน     

5) เพื่อเปนขอมูลสําหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานตนสังกัด ใชประกอบในการกําหนด

นโยบายวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.ขอมูลในการรายงานผลการเรียน 

1) ขอมูลระดับชั้นเรียนประกอบดวยเวลามาเรียน ผลการประเมินความรู ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน 

ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของนักเรยีน 

2) ขอมูลระดับสถานศึกษา ประกอบดวยผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู         

8 กลุมสาระ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลการ

ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป/รายภาค ผลการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูรายป/รายภาคโดยรวมของ

สถานศึกษา 

3) ขอมูลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดแก ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนดวยแบบประเมินที่สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศกึษาจัดทาํขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูสําคัญในระดับชั้นท่ีนอกเหนือ จากการประเมินคุณภาพระดับชาติ 

4) ขอมูลระดับชาติ ไดแก ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนดวยแบบประเมินที่เปนมาตรฐานระดับชาติใน

กลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานระดับชาติ 

5) ขอมูลพัฒนาการของผูเรียนดานอ่ืนๆ ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและพฤติกรรมตางๆ 

 

3.3.11  การเทียบโอนผลการเรียน 

1. สถานศึกษาจะดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูจากสถานศกึษาไดในกรณีตางๆ ไดแก การยาย

สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การละท้ิงการศึกษาและการขอกลับเขารับการศึกษาตอ 

การศกึษาจากตางประเทศและขอเขาศกึษาตอในประเทศ 

2.  สถานศึกษาจะดํ า เนินการ เทียบโอนความรู  ทักษะ ประสบการณจากแหลงการเรียนรู อ่ืนๆ เชน                      

สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว 

3. สถานศึกษาจะดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรก 

ท้ังนี้นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน 

และสถานศึกษาจะกําหนดรายวิชา จํานวนชั่วโมง/หนวยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

4. การพิจารณาการเทียบโอน สถานศกึษาจะดําเนินการดังนี้ 
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1) พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีใหขอมูลแสดงความรูความสามารถของผูเรียนในดาน

ตางๆ 

2) พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียน โดยการทดสอบดวยวิธีการตางๆ ท้ังภาคความรู และ

ภาคปฏิบัติ 

3) พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติในสภาพจริง 

4) ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรยีน นักเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาใน

สถานศึกษา/สถานประกอบการอื่น แลวนํามาเทยีบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

วิชาการของสถานศึกษา 

5. การเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนไมนอยกวา 3 คน และ

ไมเกิน 5 คน การเทียบโอนใหดําเนินการ ดังนี้ 

1) กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน สถานศึกษาจะนํารายวิชา ชั่วโมง/หนวยกิต ที่มี

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู/ผลการเรียนรู/จุดประสงค/เนื้อหาที่สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มาเทียบโอนผล

การเรียนและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

2) กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ สถานศึกษาจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถามี) 

โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลาย และใหระดับผลการเรยีนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

3) กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเขาโครงการแลกเปลี่ยนตางประเทศสถานศึกษาจะดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยน 

ท้ังนี้วิธีการเทียบโอนผลการเรียนจะเปนไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศกึษาระดับอุดมศกึษา ระดับตํ่า

กวาปริญญา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2540 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเขาสู

การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สิงหาคม 

2549) 

 

3.4 รูปแบบการนิเทศการสอน/ รายงานสรุป/ ผลการนิเทศการสอน 

 3.4.1 รูปแบบการนิเทศการสอน 

          งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนมีการติดตามการปฏิบัติงานนิเทศการสอนแบบแจงใหทราบ

ลวงหนา (Schedule) และการนิเทศการสอนแบบไมแจงใหทราบลวงหนา (Impromptu) และการเย่ียมชั้นเรียน โดย

นิเทศผานกลองวงจรปด มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการนิเทศผานหัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯ พรอมกับ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ กําหนดเวลาการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Pree Supervision) โดย

ใหหัวหนากลุมสาระการเรยีนรูฯ นิเทศติดตามครูในกลุมสาระการเรียนรูฯ เพื่อนําผลการนิเทศการสอนสงที่งานนิเทศ

เมื่อสิ้นสุดภาคเรยีน 
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 3.4.2 รายงานสรุป/ผลการนิเทศการสอน 

ตารางที่ 3.10 จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการนิเทศการสอน 

กลุมสาระการเรียนรู 

1/2562 2/2562 

จํานวน

ครู

ทั้งหมด 

ครูที่ไดรับ

การนิเทศ 
รอยละ 

จํานวนครู

ทั้งหมด 

ครูที่ไดรับ

การนิเทศ 
รอยละ 

1) ภาษาไทย 25 25 100 25 25 100 

2) คณติศาสตร 26 26 100 26 26 100 

3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    (วิทยาศาสตร) 

24 24 100 24 24 100 

4) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   (คอมพิวเตอร) 

13 13 100 13 13 100 

5) สงัคมศกึษาฯ 24 24 100 24 24 100 

6) สุขศึกษา 16 16 100 16 16 100 

7) ศิลปะ 16 16 100 16 16 100 

8) การงานอาชพีและเทคโนโลยี 5 5 100 5 5 100 

9) ภาษาตางประเทศ 33 33 100 33 33 100 

10) แนะแนว 6 6 100 6 6 100 

รวม/เฉล่ียรอยละ 188 188 100 188 088 100 

 

สรุป ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

รวมครูแนะแนว ไมรวมครูชาวตางประเทศ 

สรุปอภิปรายผล 

 งานนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ฝายวิชาการ พบวา ตลอดปการศึกษา ครูผูสอนทุกกลุมสาระการ

เรียนรู ไดรับการนิเทศการสอน คิดเปนรอยละ 100.00 โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการนิเทศ   รอยละ 100  

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 
 

จุดเดน 

1. มีการบรหิารจัดการนิเทศการสอนอยางเปนระบบ ครบวงจร PDCA 

2. ครูตระหนัก และใหความรวมมือในการรับการนิเทศมากขึ้นบนความเปนกัลยาณมิตร 

3. ครูมีการนําผลสะทอนจากการนิเทศไปปรบัปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 

4. ครูสวนใหญใชสื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรยีนการสอน 

5. ครูใชเครื่องมือวัดผลที่มีเกณฑการประเมนิที่ชัดเจนและหลากหลาย 

6. มีการประชุมกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนู (PLC ; Professional Learning Community) 

 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ครูบางคนยังไมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการสอนแนวคุณคาพระวรสาร 12 ประการ 
2. นิเทศตดิตามการจัดการเรียนการสอนของครบูางกลุมสาระฯ เพื่อใหสอดคลองตามเปาหมายมาตรฐานสากล 

(iPSLE, ICSE, HSK, TUST) 
3. หัวหนางานนิเทศมีภาระงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากภาระงานประจํา 
4. หัวหนากลุมสาระฯ และผูชวยหัวหนากลุมสาระฯ มีภาระการสอนมาก 

 

แผนภูมิ แสดงขอมูลการนิเทศการสอนของบุคลากร จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
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แนวทางการพัฒนา 

1. ใหหนวยงานที่เก่ียวของรับผิดชอบจัดการอบรมใหความรูตรามหลักการสอนแนวคุณคาพระวรสาร 12 

ประการ 
2. นิเทศกาจัดการเรยีนการสอนเชิงลึกเปนรายคาบ (PPPT : Personal Performance Per Period) 
3. มีการวางแผนภาระงานใหเหมาะสมกับตัวบุคคล 

 

3.5 ผลงานวิจัยในช้ันเรียน และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน   

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสนับสนุนใหครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทํางานวิจัยใน 

ชั้นเรียน และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุง แกไข และพัฒนา ท้ังดานการเรียนการสอนและ

พัฒนางานตาง ๆ ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

ตารางที่ 3.11 จํานวนครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทํางานวิจัยในช้ันเรียนและงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

สรุป ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  

ไมรวมครชูาวตางประเทศ 

 

สรุปอภิปรายผล 

 งานการเรียนการสอน พบวา ตลอดปการศึกษา มีการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 74.00  

สวนบุคลากรทางการศึกษา จัดทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางาน คิดเปนรอยละ 10.00  

ประเภทงานวิจัย จํานวนบุคลากรที่สงวิจัย 

 

จํานวนบุคลากรที่

ไมสงวิจัย 

รอยละของบุคลากร

ทั้งหมด 

ที่สงงานวิจัย 

ครู    

1. สื่อการเรียนรู 53 - 21.20 

2. เทคนิควิธีการสอน 77 - 30.80 

3. รูปแบบการเรียนรู 40 - 16.00 

4. case study 11 - 4.40 

5. อื่นๆ 4 1 1.60 

บุคลากรสายสนับสนุน    

1. ศึกษาความพึงพอใจ/พัฒนาระบบงาน 25 39 10.00 

รวมทั้งหมด 210 40 84.00 
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สวนที่ 4 

สารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ 
 

 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 4.1 ขอมูลบุคลากรและการพัฒนา 

4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 

 4.3 ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 4.4 การพัฒนาบุคลากร 

 4.5 ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับผูที่เก่ียวของ 
 

4.1 ขอมูลบุคลากรและการพัฒนา 

1) จํานวนบุคลากรแยกตามสายงานบริหาร ครูผูสอน และครูสนับสนุนการสอน 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 

ภราดา 2 0.76 

หัวหนาฝาย 6 2.29 

ผูชวยหัวหนาฝาย 9 3.44 

ผูรวมบริหาร 57 21.76 

ครูผูสอน 144 54.96 

ครูสนับสนุนการสอน 44 16.79 

รวม 262 100.00 

                                                                                               รวมครูท่ียังไมบรรจุ ณ วันที ่10 มิ.ย 2562 

 

 

แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามสายงานบริหาร ครูผูสอนและครูสนับสนุนการสอน 
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แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามเพศ 

แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามอายุงาน 

แผนภูมิ จําแนกบุคลากรตามอายุ 
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4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู 

 4.2.1 การมาเรียนของนกัเรียน 

ตารางที่ 4.1 แสดงสถิติการขาดเรียน (ขาด/ลา) โดยเฉลี่ยของนักเรียนแตละระดับชั้น ปการศึกษา 2562 

 

ภาคเรียนที่ 1 

ขอมูลนักเรียนทั้งหมด 

รายการ จํานวน (คน) จํานวน (ครั้ง) 

มาสาย 3,944 คน   86.15 % 31,738 คน    6.99 % 

ขาดเรียน 4,578 คน   100.00 % 52,459  คน    11.55   % 

 

ขอมูลนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
มาสาย ขาดเรียน 

จํานวน(คน) รวมจํานวน(คร้ัง) จํานวน(คน) รวมจํานวน(คร้ัง) 

ประถมศึกษาปที่ 1 336 คน   87.33 % 2736 คน   6.86  % 383 คน    100.00 % 3,128 คน   7.84  % 

ประถมศึกษาปที่ 2 301 คน    83.61 % 2400 คน    6.67 % 360 คน    100.00 % 4,536 คน   12.61 % 

ประถมศึกษาปที่ 3 297 คน   83.90 % 2266 คน   6.39  % 354 คน   100.00 % 2,264 คน   6.38  % 

ประถมศึกษาปที่ 4 305 คน    82.21 % 1942 คน    5.26 % 371 คน    100.00 % 2,923 คน     7.91 % 

ประถมศึกษาปที่ 5 303 คน    78.29 % 1760 คน    4.65 % 387 คน    100.00 % 2,471 คน     6.53 % 

ประถมศึกษาปที่ 6 267 คน   73.96 % 1382 คน   3.92  % 361 คน    100.00 % 2,688 คน    7.63 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 333 คน    89.76 % 2160 คน    5.87 % 371 คน    100.00 % 3,632 คน    9.87 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 310 คน    86.35 % 2072 คน   5.87  % 359 คน    100.00 % 4,786 คน   13.56 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 326 คน    89.32 % 2252 คน    6.33 % 365 คน    100.00 % 6,545 คน   18.39 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 394 คน   90.99 % 3373 คน    7.86 % 433 คน    100.00 % 7,808 คน   18.19 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 384 คน    92.75 % 4966 คน   12.07 % 414 คน   100.00 % 6,138 คน   14.92 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 388 คน   92.38 % 4429 คน     10.80 % 420 คน    100.00 % 5,540 คน   13.51 % 

 

ภาคเรียนที่ 2 

ขอมูลนักเรียนทั้งหมด 

รายการ จํานวน (คน) จํานวน (ครั้ง) 

มาสาย 3,595  คน    78.42% 30,542 คน     6.22% 

ขาดเรียน 4,414 คน    96.29% 59,570 คน     12.14% 
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ขอมูลนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
มาสาย ขาดเรียน 

จํานวน(คน) รวมจํานวน(คร้ัง) จํานวน(คน) รวมจํานวน(คร้ัง) 

ประถมศึกษาปที่ 1 306 คน  79.90 % 2,469 คน   5.97 % 383 คน   100.00 % 3,645 คน   8.82 % 

ประถมศึกษาปที่ 2 274 คน  76.11 % 2,192 คน   5.69 % 360 คน   100.00 % 3,610 คน   9.38 % 

ประถมศึกษาปที่ 3 280 คน  78.87 % 2,303 คน   606 % 305 คน   85.92 % 1,656 คน   4.36 % 

ประถมศึกษาปที่ 4 254 คน   68.46 % 1,602 คน   4.07 % 345 คน   92.99 % 3,359 คน   8.53 % 

ประถมศึกษาปที่ 5 245 คน   63.14 % 1,317 คน   3.22 % 371 คน   95.62 % 2,302 คน   5.63 % 

ประถมศึกษาปที่ 6 241 คน  66.76 % 1,256 คน   3.28 % 361 คน   100.00 % 3,284 คน   8.57 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 301 คน   80.91 % 1,860 คน   4.70 % 330 คน   88.71 % 2,218 คน   5.60 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 298 คน   82.32 % 1,878 คน   489 % 340 คน   93.92 %  3,467 คน  9.02 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 296 คน  81.10 % 2,151 คน   5.59 % 365 คน   100.00 % 8,084 คน  21.02 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 386 คน  89.15 % 4,338 คน   9.03 % 427 คน   98.61 % 7,866 คน  16.38 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 379 คน   91.55 % 5,933 คน  12.92 % 407 คน   98.31 % 7,774 คน  16.93 % 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 335 คน   79.76 % 3,243 คน   7.40 % 420 คน  100.00 % 12,305 คน 28.09 % 

 

สรุปอภิปรายผล 

 ฝายปกครอง พบวา นักเรียนระดับมัธยมศกึษาปที่ 6  ขาดเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 20.80 รองลงมาคือ

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 รอยละ 19.71 และ 15.93 ตามลําดับ 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  มาสายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 12.50  รองลงมาคือระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ปที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 รอยละ 9.10 และ 8.45 ตามลําดับ 

 

 4.2.2 เวลาเรียนในแตละภาคเรียน ปการศึกษา 2562 

ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวนเวลาเรียนในแตละภาคเรียน ปการศกึษา 2562 

ภาคเรียน จํานวนวันเรียน เวลาเรียน 

1/2562 101 202 

2/2562 100 200 

รวม 200 402 
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4.2.3 การเขาใชแหลงเรียนรู ภายในและภายนอกโรงเรียน 

          ตารางที่ 4.3 การเขาใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนของนักเรียน ระดับช้ันป. 1 – ม.6 

ลําดับ แหลงการเรียนรู ระดับชั้นที่ไปใช 
จํานวนการเขาใช 

1/2562 2/2562 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    

1 สวนการละเลนไทย Inspiration Square ป.1-ป.6 361 361 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    

2 หอง Math Center ชั้น 2 อาคารหลุยสมารี ชมรม  30 30 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    

3 ปลูกพืชไรดิน ชั้นลอยอาคารอํานวยการ ม.5/1-7 321 321 

4 ปายชื่อตนไมในบริเวณโรงเรียน ป.1-ม.6 4,578 4,578 

5 สวนวิทยาศาสตร Inspiration Square ป.1-ม.6 4,578 4,578 

6 หองปฏิบัติการชีววิทยา ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ  ม.4/1-4, 

ม.5/1-4, 

ม.6/1-4 

635 

 

635 

 

7 หองปฏิบัติการเคมี ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ  ม.4/1-4, 

ม.5/1-4, 

ม.6/1-4 

624 

 

624 

 

8 หองปฏิบัติการฟสิกส ชั้น 4อาคารอัสสัมชัญ  ม.4/1-4, 

ม.5/1-4, 

ม.6/1-4 

635 

 

635 

 

9 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดบัประถมศึกษา 

ชั้น 6  อาคารหลุยส ชาแนล 

ป.5/1-6,ป.6/1-6 624 624 

10 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดบัมัธยมศกึษา        

ชั้น 6 อาคารหลุยสชาแนล  

ม.1-ม.3 

หอง 1-6 

921 921 

11 หอง The Edison Laboratory  ชั้น 4  

อาคารเซนตคาเบรียล 

ป.4-ป.6 EP 175 175 

12 หอง The Einstein  Laboratory  ชั้น 4  

อาคารเซนตคาเบรียล 

ม.1-ม.6 EP 672 672 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ    

13 สวนหิน Inspiration Square ป.1-ม.6 4,578 4,578 

14 หองชมรมสังคม ชั้น 3 อาคารหลุยสมาร ี ชมรม 30 30 
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ลําดับ แหลงการเรียนรู ระดับชั้นที่ไปใช 
จํานวนการเขาใช 

1/2562 2/2562 

15 หองทองถิ่นของเรา ชั้น 3 อาคารหลุยสมารี ป.1-ป.6 2,221 2,221 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา    

16 สนามฟุตบอล ป.1-ม.6 4,578 4,578 

17 Sport Center ป.1-ม.6 4,578 4,578 

18 Saint Louis Arena ป.1-ม.6 4,578 4,578 

19 สระวายน้ํา อาคารศักดานุสรณ ป.1-ป.6 4,578 4,578 

20 หองเทเบิลเทนนิส อาคารศกัดานุสรณ ป.6 / ม.1 733 733 

21 หองฟตเนส อาคารศักดานุสรณ ชมรม 30 30 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    

22 หองปฏิบัติการศิลปะ1  ชั้น 2 อาคารหลุยสมารี ป.1-ป.6 2,221 2,221 

23 หองปฏิบัติการศิลปะ2  ชั้น 2 อาคารหลุยสมาร ี ม.1-ม.6 2,357 2,357 

24 หองดนตรีสากล 1  ชั้น 2 อาคารหลุยสมาร ี ป.3 – ป.4 

หอง 1-8 

728 728 

25 หองดนตรีสากล 2  ชั้น 2 อาคารหลุยสมาร ี ป.5 – ม.3 

หอง 1-8 

1,840 1,840 

26 หองนาฏศิลป 1 ชั้น 4  อาคารหลุยสมารี ม. 4/1-9 431 431 

27 หองนาฏศิลป 2 ชั้น 4  อาคารหลุยสมารี ป. 1 – ป.2 

หอง 1-8 

745 745 

28 หองนาฏศิลป 3 ชั้น 4  อาคารหลุยสมารี ม.1 – ม.3 

หอง 1-8 

1,092 1,092 

29 หองดนตรีไทย 1  ชั้น 4 อาคารหลุยสมารี ป.3 – ป.4 

หอง 1-8 

728 728 

30 หองดนตรีไทย 2  ชั้น 4 อาคารหลุยสมารี ป.5 –ป.6 

หอง 1-8 

748 748 

31 หองดนตรีไทย 3  ชั้น 4 อาคารหลุยสมารี ม.1-3 

หอง 1-8 

1,092 1,092 

32 หองสตริงคอมโบ  ชั้น 5 อาคารหลุยสมารี ป.5 – ม.3 

หอง 1-8 

ม.4-5 หอง 1-9 

2,684 2,684 

33 หองเคร่ืองสายสากล  ชั้น 5 อาคารหลุยสมารี ป.5 – ม.5 2,684 2,684 
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ลําดับ แหลงการเรียนรู ระดับชั้นที่ไปใช 
จํานวนการเขาใช 

1/2562 2/2562 

34 หองดุริยางค  ช้ัน 5 อาคารหลุยสมาร ี นักเรียนดุริยางค 60 60 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ    

35 หองคอมพิวเตอร 1 ชั้น 5 อาคารมงฟอรต ป.1-ป.2 MLP 745 745 

36 หองคอมพิวเตอร 2 ชั้น 5 อาคารมงฟอรต ป.6/7-8,  

ม.2/1-8 

721 721 

37 หองคอมพิวเตอร 3 ชั้น 5 อาคารมงฟอรต ม.1/1-8, 

ม.3/2,7 

811 811 

38 หองคอมพิวเตอร 4 ชั้น 5 อาคารมงฟอรต ป.3/1-5 

ป.5/1-3-6 

ม.3/3, ม.6/1 

572 572 

 หองคอมพิวเตอร 5 ชั้น 5 อาคารมงฟอรต ป.3/6, ป.5/4,  

ม.3/1,4-6,8 

ม.4/5-7,  

ม.5/5-7, ม.6/3 

726 726 

40 หองคอมพิวเตอร 6 ชั้น 6 อาคารหลุยส ชาแนล ป.4/1-8, 

ป.6/1-6 

672 672 

41 หองคอมพิวเตอร 7 ชั้น 5 อาคารมงฟอรต ม.4/1-4, 

ม.5/1-4, 

ม.6/2,4-7 

674 674 

42 หองคอมพิวเตอร EP ชั้น 3 อาคารเซนตคาเบรียล ป.1-ม.6 EP 672 672 

43 หองพัฒนาหุนยนต Robot  ชั้น 6  

อาคารหลุยส ชาแนล 

ชมรม ม.3-6 

Robot 

30 30 

44 หองการงานอาชีพและเทคโนโลยี  1 ชั้น 2 

อาคารหลุยสมาร ี

ป.4-ป.6 1,119 1,119 

45 หองการงานอาชีพและเทคโนโลยี  2 ชั้น 2 

อาคารหลุยสมาร ี

ม.1-ม.3 1,092 1,092 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

46 หองเรียนภาษาจีนประถม ชั้น 3 อาคารหลุยสมาร ี ชมรม   

47 หองเรียนภาษาจีนมัธยม ชั้น 3 อาคารหลุยสมารี 

 

ม.4 – ม.6 (ศิลป) 495 495 
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ลําดับ แหลงการเรียนรู ระดับชั้นที่ไปใช 
จํานวนการเขาใช 

1/2562 2/2562 

 อ่ืน ๆ    

48 หอง Multifunction Room ชั้น 1  

อาคารเซนตคาเบรียล  

ชมรม 30 30 

49 หอง Discovery ชั้น 1 อาคารเซนตคาเบรียล ป.1-ม.6 EP 672 672 

50 หอง Learning Center ชั้น 1  

อาคารเซนตคาเบรียล 

ป.1-ม.6 EP 672 672 

51 หองพยาบาลชั้น 1 อาคารเซนตคาเบรียล ป.1-ม.6 4,578 4,578 

52 หอง Auditorium ชั้น 5 อาคารเซนตคาเบรียล ป.1-ม.6 EP 672 672 

53 หอง World Cultural Studies ชั้น 5  

อาคารเซนตคาเบรียล 

ป.1-ม.6 EP 672 672 

54 หอง Student’s Lounge  ชัน้ 5  

อาคารเซนตคาเบรียล 

ป.1-ม.6 EP 672 672 

55 หองสมุดประถม ชั้น 2 อาคารหลุยสมารี ป.1-ป.6 4,578 4,578 

56 หองสมุดประถม ชั้น 3 อาคารหลุยสมาร ี ม.1-ม.6 4,578 4,578 

57 หองอภิบาล ชั้น 2 อาคารหลยุสมารี ชมรม/นักเรียน

คาทอลิก 

2 2 

58 หองประชุมมาลีนนท ชั้น 3 อาคารหลุยสมารี ป.1-ม.6 4,578 4,578 

59 หองแนะแนว ชั้น 3 อาคารหลุยสมาร ี ชมรม  30 30 

60 หองเกียรติยศ ชั้น 3 อาคารหลุยสมารี ป.1-ม.6 4,578 4,578 

61 หอง ACSP Circuit ชั้น 3 อาคารหลุยสมาร ี ชมรม 30 30 

62 หองอักษรเบรลล ชั้น 2 อาคารหลุยสมารี นักเรียนตาบอด 30 30 

63 หองประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยสมารี ป.1-ม.6 4,578 4,578 

64 หองลูกเสือ ชั้น 1 อาคารศักดานุสรณ ชมรม 30 30 

65 หองประชุมเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา ชมรม 30 30  
หมายเหตุ จํานวนนักเรยีนเต็ม หมายถึง กลุมนักเรียนที่ใชแหลงเรยีนรูนั้น 
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ตารางที่ 4.4  แสดงจํานวนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวนแหลงเรียนรู รอยละของแหลงเรียนรู 

ภาษาไทย 1 1.52 

คณิตศาสตร 1 1.52 

วิทยาศาสตร 10 16.67 

สังคมศึกษาศาสนาฯ 3 4.55 

สุขศึกษา 6 9.09 

ศิลปะ 13 19.70 

การงานพื้นฐานอาชพีฯ 11 16.67 

ภาษาตางประเทศ 2 3.03 

อ่ืน ๆ 18 27.27 

 

ตารางที่ 4.5 การเขาใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนของนักเรียน ระดับช้ันป. 1 – ม. 6 

ลําดับ ระดับชั้น สถานที่ จํานวนการเขาใช 

1 ประถมศึกษาปท่ี 1  ซาฟารีเวิลด กรุงเทพฯ  324 

2 ประถมศึกษาปท่ี 2  ลานแสดงชางและสวนสัตวสามพราน จังหวัดนครปฐม 302 

3 ประถมศึกษาปท่ี 3  สยามนิรมิตกรุงเทพฯ 298 

4 ประถมศึกษาปท่ี 4  สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  

จังหวัดชลบุรี 

370 

5 ประถมศึกษาปท่ี 5 สามพรานรเิวอรไซด จังหวัดนครปฐม 388 

6 ประถมศึกษาปท่ี 6  สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี 361 

7 มัธยมศึกษาปท่ี 1 ฟารมโคนมไทย-เดนมารค จังหวัดสระบุรี 370 

8 มัธยมศึกษาปท่ี 2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ  

จังหวัดลพบุรี 

362 

บานวิชาเยนทร จังหวัดลพบุร ี 362 

9 มัธยมศึกษาปท่ี 3 พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 357 

วัดพระศรรีัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 357 

วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 357 

10 มัธยมศึกษาปท่ี 4 วัดชัยมงคล จังหวัดชลบุรี 432 

ปาชายเลนอาวทุงโปรง  จังหวัดชลบุรี 432 

11 มัธยมศึกษาปท่ี 5 ณ วัดสิริเสาธง สมุทรปราการ 416 

12 มัธยมศกึษาปท่ี 6 สถานสงเคราะหเดก็ออนรงัสิต ปทุมธานี 417 
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ลําดับ ระดับชั้น สถานที่ จํานวนการเขาใช 

  ศูนยพัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  417 

สถานสงเคราะหคนไรที่พึงบานกึ่งวิถีหญิง ปทุมธานี 417 

สถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งบานกึ่งชาย ปทุมธาน ี 417 

 

สรุปอภิปรายผล 

 งานการเรียนการสอน ฝายวิชาการ พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6 และนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 เขาใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรยีน รอยละ 100 จํานวน 19 แหลงการเรียนรู 

 
 

ตารางที่ 4.6  การเขาใชหองสมุดของนักเรียน 

เดือน 

จํานวนนกัเรียนที่เขาใชหองสมุด  

รวม ระดับชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 

ระดับชั้น 

มัธยมศกึษาปที่ 1 - 6 

พฤษภาคม  2562 12,321 8,057 20,378 

มิถุนายน  2562 13,564 14,241 27,805 

กรกฎาคม  2562 12,308 16,081 28,389 

สิงหาคม  2562 16,523 8,030 24,553 

กันยายน  2562 14,560 13,638 28,198 

ตุลาคม  2562 1,786 516 2,302 

พฤศจิกายน  2562 14,589 12,367 26,956 

ธันวาคม  2562 14,156 14,395 28,551 

มกราคม  2563 12,003 14,370 26,373 

กุมภาพันธ  2563 15,573 10,515 26,088 

รวม (ครั้ง) 127,383 112,210 239,593 

จํานวนนักเรียน (คน) 2,221 2,356 4,577 

เฉลี่ย 57 48 52 

 

สรุปอภิปรายผล 

 งานหองสมดุ ฝายวิชาการ พบวา ตลอดปการศึกษา นักเรียน เขาใชหองสมุด เฉลี่ย 52 ครั้ง : คน : ป     

    การศกึษาและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เขาใชหองสมุดมีคาเฉลี่ยมากกวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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ตารางที่ 4.7 สรุปสถิติการเขาใชหองสมุดของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 

สถิตการเขาใช / ป จํานวน (คน) รอยละ 

มากกวา 80 895 19.55 

70-79 560 12.24 

60-69 516 11.27 

50-59 896 19.58 

40-49 659 14.4 

30-39 370 8.08 

20-29 367 8.02 

ต่ํากวา 20 314 6.86 

รวม 4,577 100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงคารอยละของการเขาใชหองสมุดของนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.6 
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ตารางที่ 4.8 การยืมหนงัสือในหองสมุดของนักเรียน 

เดือน 

จํานวนนักเรียนยืมหนังสือในหองสมุด 

รวม ระดับชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 

ระดับชั้น 

มัธยมศกึษาปที่ 1 - 6 

พฤษภาคม  2562 2,347 3,342 5,689 

มิถุนายน  2562 3,145 4,369 7,514 

กรกฎาคม  2562 2,146 6,306 8,452 

สิงหาคม  2562 3,564 3,936 7,500 

กันยายน  2562 3,411 5,193 8,604 

ตุลาคม  2562 2,561 2,404 4,965 

พฤศจิกายน  2562 2,541 4,912 7,453 

ธันวาคม  2562 3,951 5,212 9,163 

มกราคม  2563 3,267 5,889 9,156 

กุมภาพันธ  2563 2,914 2,817 5,731 

รวม (ครั้ง) 29,847 44,380 74,227 

จํานวนนักเรียน (คน) 2,221 2,356 4,577 

เฉลี่ย 13 19 16 

สรุปอภิปรายผล 

 งานหองสมดุ ฝายวิชาการ พบวา ตลอดปการศกึษา นักเรียนยืมหนังสือในหองสมุด เฉลี่ย 16 เลม : คน :  

ปการศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษายืมหนังสือในหองสมุดมีคาเฉลี่ยมากกวานักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

ตารางที่ 4.9  สรุปสถิติการยืมหนังสือในหองสมุดของนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 

สถิตการยืมหนังสือ (เลม) / ป จํานวน (คน) รอยละ 

มากกวา 30 447 9.77 

25-29 624 13.63 

20-24 945 20.65 

15-19 1,239 27.07 

10-14 716 15.64 

5-9 360 7.87 

ต่ํากวา 5 246 5.37 

รวม 4,577 100 
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4.2.4 ระบบเครือขายที่ใหบริการนักเรียนและบุคลากร 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทั้งแบบมีสายและไรสาย แก

บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน โดยมีความกวางในการรับ-สงขอมูลอยูที่ 3.5  GB/s สําหรับการเชื่อมโยงขอมูล

ภายในประเทศ และ 2 GB/s สําหรับการเชื่อมโยงขอมูลตางประเทศ โดยมีผูใหบริการอินเตอรเน็ต คือ บริษัท KSC 

โดยมีการกระจายสัญญาณ ไปตามอาคารตาง ๆดวย Fiber Oftic โดยแตละอาคารมีความกวางของการรับสงขอมูล 

10 GB/s มีการแยกการเชื่อมตอสัญญาณได 2 ลักษณะดังนี้ 

1. Multi Mode 

2. Single Mode 

 นอกจากนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไดมีการขยายการบริการในสวนของเครือขายไรสาย 

(WIFI) ท่ัวโรงเรียนเพื่อเปนการใหนักเรียนและบุคลากรสามารถเขาถึงบริการทางอินเตอรเน็ตและขอมูลสารสนเทศ

ตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงทุกที่ทุกเวลา โดยแตละอาคารมีจํานวนจุดการใหบริการเครือขายไรสาย จํานวน 61 จุด ดังนี้ 

 

อาคารอัสสัมชัญ    12 จุด 

อาคารอํานวยการ   5 จุด 

อาคารมงฟอรต    17 จุด 

อาคารหลุยส ชาแนล   6 จุด 

แผนภูมิ แสดงคารอยละของการยืมหนังสือในหองสมุดของนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.6 
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อาคารหลุยส มาร ี   15 จุด 

อาคารเซนตคาเบรียล   33 จุด 

อาคารศักดานุสรณ   3 จุด 

 

ตารางที่ 4.10 คอมพิวเตอร/เครื่องพมิพ ที่ใชในการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนการสอน 

ลําดับ รายการ 
จํานวน

คอมพิวเตอร 
รอยละ 

จํานวน

เครื่องพิมพ 
รอยละ 

1. หองคอมพิวเตอรใชเรียน     

 1) ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 100 14.97 - - 

 2) หองแล็บคอมพิวเตอร 400 59.88 - - 

2. คอมพิวเตอรประจําหองพักครู     

 1) ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 30 4.49 5 14.71 

 2) กลุมสาระการเรียนรู 10 1.50 - - 

3. คอมพิวเตอรประจําสํานักงาน 82 12.28 23 67.65 

4. คอมพิวเตอรประจําหองศูนยคอมฯ 6 0.90 1 2.94 

5. คอมพิวเตอรประจําหองสมุดทุกระดับช้ัน 40 5.99 5 14.71 

 รวม 668 100.00 34 100.00 

สรุปอภิปรายผล 

 งานวิทยสนเทศ สํานักผูอํานวยการ พบวา ตลอดปการศึกษา มีคอมพิวเตอร สําหรับใชในกิจกรรมการเรียน

การสอนและใชสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งหมด จํานวน 668 เครื่อง และมีเครื่องพิมพ จํานวน 34 เครื่อง 

แบงเปน 

 1. คอมพิวเตอรที่ใชเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 100 เครื่อง             

คิดเปนรอยละ 14.97 

 2. คอมพิวเตอรท่ีใชเรียนในหองแล็บคอมพิวเตอร มีจํานวน 400 เครื่อง คิดเปนรอยละ 59.88 

 3. คอมพิวเตอรประจําหองพักครู ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีจํานวน 30 เครื่อง 

คิดเปนรอยละ 4.49  มีเครื่องพิมพ จํานวน 5 เครื่อง คดิเปนรอยละ 14.71 

 4. คอมพิวเตอรประจําหองกลุมสาระการเรียนรู มีจํานวน 10 เครื่อง คิดเปนรอยละ 1.50   

 5. คอมพิวเตอรประจําสํานักงาน มีจํานวน 82 เครื่อง คิดเปนรอยละ 12.28 มีเครื่องพิมพ จํานวน 23 เครื่อง 

คิดเปนรอยละ 67.65 

 6. คอมพิวเตอรประจําหองศูนยคอมฯ มีจํานวน 6 เครื่อง คิดเปนรอยละ0.90 มีเครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 

คิดเปนรอยละ 2.94 

 7. คอมพิวเตอรประจําหองสมุดทุกระดับชั้น มีจํานวน 40 เครื่อง คิดเปนรอยละ 5.99 มีเครื่องพิมพ จํานวน 

5 เครื่อง คิดเปนรอยละ14.71 
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4.3 ทรัพยากรและสิ่งอาํนวยความสะดวก 

      4.3.1 งบประมาณตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญสมุทรปราการ 
 

ตารางที่ 4.11 รายรับ-รายจายระหวางปการศึกษา 2561 กับ ปการศึกษา 2562 

 
สรุปอภิปรายผล 

งานการเงิน แผนกการเงนิ ฝายธุรการ-การเงิน พบวา รายรับ-รายจาย ปการศึกษา 2562 เพิ่มข้ึน 

จากปการศึกษา 2561 เปนจํานวนเงิน 50,622,590 บาท โดยมีหมายเหตุประกอบ ดังนี้ 
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หมายเหตุประกอบงบประมาณรายรับ - รายจาย ปการศึกษา 2562 

ที่ ประมาณการรายรับ 

 1-

2 

คาธรรมเนียมการศกึษาและคาธรรมเนียมอื่น  ลดลงเนื่องจากจํานวนนักเรียนลดลง ยกเวน ขอ 2.1 

คาธรรมเนียม English Program 

  
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเพ่ิมแผนงานEP Camp ชั้น ม. 1-ม.3 และ เพิ่ม Cambridge Checkpoint-EP ชั้น ป.6 และ 

ม.3 

3.1 คาเคร่ืองแบบลดลง เนื่องจากจํานวนนักเรียนลดลง  

3.2 คาหนังสือลดลง เนื่องจากจํานวนนักเรียนลดลง และปรับลดจํานวนหนังสือ 

3.3 รายไดโภชนาการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจาํหนายสินคา และใหบริการนักเรียนเพ่ิมขึ้น 

4.1 เงนิสนับสนุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ เพิ่มข้ึน 

4.4 คาบริการสถานที่เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีบุคคลภายนอกมาใชบรกิารสถานที่ของโรงเรยีนเพิ่มขึ้น 

5.5 
รายไดจัดหาฝายกิจกรรมเพิ่มข้ึน เนื่องจากงานโบวลิ่งการกศุล และงานราตรีสัมพันธ ผูปกครองใหความ

รวมมือเพิ่มขึ้น 

ที่ ประมาณการรายจาย 

2.1 
คาดําเนินงาน EP เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแผนงานเพิ่ม กิจกรรม EP Camp(M1-M3) และ กิจกรรมทัศนศึกษา

ตางประเทศ 

2.2 คาตอบแทนและคาจางพิเศษเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคาตอบแทนพิเศษใหครูโครงการ MLP 

2.4 คาสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการกอสรางอาคารเพิ่ม 

3.1 คาเคร่ืองแบบลดลงเนื่องจากมีจํานวนนักเรียนลดลง 

3.2 คาหนังสือ สมุด กระเปา ลดลงเน่ืองจากมีจํานวนนักเรยีนลดลง 

3.3 รายจายโภชนาการเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีตนทุนสินคาเพิ่มขึ้น 

4.2 ทุนการศึกษาลดลง เนื่องจากนักเรียนไดรบัทุนการศึกษาไดจบศึกษาใน 2561  

5.1 
แผนงานสาํนักผูอํานวยการลดลงเนื่องจากงบบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายสัญญาบริการ 3 ป (2561-2563 

ชําระคาบริการปแรก) 

5.2 แผนงานแผนกการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแผนงานจัดทําของท่ีระลึก และปรบัปรุงระบบบัตรควิชําระเงิน 

5.3 แผนงานปกครองเพิ่มขึ้นเนื่องจากเปลี่ยนงบคายระดับชั้นจากวิชาการ มาเปนแผนงานปกครอง 

5.4 
แผนงานวิชาการลดลง เนื่องจาก เปลี่ยนการสงครูไปฝกอบรมตางประเทศ มาฝกอบรมภายในประเทศโดยใช

ครูตนแบบ(ครูแมไก) 

5.5 
แผนงานกิจกรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก งบกีฬาสีนักเรียนยายจากกลุมสาระสุขศึกษา เปลี่ยนมาอยูในแผนงานของ

ฝายกิจกรรม และมีแผนงานจัดแขงขันวายน้ํา ACSP Swimming Championship 

5.6 
งบพัฒนาฝายบริหารทั่วไป เพิ่มขึ้น เนื่องจากเพิ่มแผนงานอบรมทีม Bilding ใหกับพนักงาน และเพิ่มงบ

คาใชจายบานพักภราดา (เนื่องจากบานพักภราดามีงบรายรบัไมเพียงพอ) 
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ตารางที่ 4.12 งบประมาณรายจายฝายตาง ๆ ระหวางปการศึกษา 2560 -  ปการศึกษา 2562 

ลําดับ ฝาย/งาน งบประมาณ 2560 งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 

1 สํานักผูอํานวยการ 35,225,113        33,699,660  23,333,532 

2 ฝายธุรการ การเงิน 12,128,750         8,432,419  9,102,161 

3 ฝายปกครอง 1,395,539         7,560,720  8,340,481 

4 ฝายวชิาการ 49,937,994        41,240,014  34,634,255 

5 ฝายกิจกรรม 14,240,707        18,018,500  19,229,015 

6 ฝาย English Program 25,927,395        21,943,008  22,918,648 

7 ฝายบริหารทั่วไป 26,080,170        25,088,854  27,530,179 

 รวม 164,935,668      155,983,175  145,088,271 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบการใชงบประมาณรายจายฝายตาง ๆ                       

ตามแผนพัฒนาโรงเรียนปการศึกษา 2560-2562 
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ตารางที่ 4.13 การใชงบประมาณตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของฝายตาง ๆ ปการศึกษา 2562 

ลําดับ ฝาย งบประมาณ ใชไปจํานวนเงิน รอยละ 

1 สํานักผูอํานวยการ 23,333,532 23,000,266.5 98.57 

2 ธุรการ-การเงิน 9,102,161 3,506401.59 38.52 

3 ปกครอง 8,340,481 6,060,288.72 72.66 

4 วิชาการ 34,634,255 22,053,608.51 63.68 

5 กิจกรรม 19,229,015 16,665,757.46 86.67 

6 English Program 22,918,648 15,785,965.81 68.88 

7 บริหารทั่วไป 27,530,179 21,851,449.55 79.37 

รวม 145,088,271 108,923,738.14 75.07 

                                                                                สรุปขอมูล ณวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

สรุปอภิปรายผล 

 งานการเงิน แผนกการเงนิ ฝายธุรการ-การเงิน พบวา ตลอดปการศึกษา ทุกฝายใชงบประมาณไมเกินรอยละ 

100 ของงบประมาณประจําป โดยมคีาเฉลี่ยรวมการใชงบประมาณรอยละ 75.07 

 

 

 
 

 

แผนภูมิ แสดงการใชงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียนของฝายตาง 
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4.3.2 อาคารสถานที่ 

ตารางที่ 4.14 แสดงอาคารสถานที่ ประเภทอาคารเรียน หองพักครู หองปฏิบัติการ หองคอมพิวเตอร 

หองประกอบการ หองน้ํา 

อาคาร หอง 

เรียน 

หอง 

พักครู 

หอง 

ปฏิบัต ิ

การ 

หอง

คอมฯ 

หอง

ประกอบ 

หองน้ํา โถปสสาวะ อางลางมือ กอก

น้ํา 

ถังผา 

อนามัย ครู นร. ครู นร. คร ู นร. 

อัสสัมชัญ 21 6 3 2 6 3 15 3 24 3 30 34 3 

มงฟอรต 30 6 1 5 3 0 48 0 32 2 16 76 17 

เซนตคาเบรียล 24 8 11 1 1 9 31 3 40 5 28 30 17 

หลุยส ชาแนล 0 6 3 1 1 13 32 3 64 5 52 66 3 

หลุยส มารี 0 1 15 0 32 0 67 0 51 0 58 72 16 

ศักดานุสรณ 0 1 5 0 19 0 27 0 17 0 18 47 13 

อํานวยการ 0 0 0 0 7 11 0 6 0 13 0 15 5 

บานผูอํานวยการ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 

บานพักนักกีฬา 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 6 0 

เรือนซอมบํารงุ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

ปอมยาม 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

รวมทั้งหมด 99 28 38 9 69 40 225 17 228 32 208 350 66 

 

ตารางที่ 4.15  แสดงจํานวนครุภัณฑในหองน้ําอาคารตาง ๆ ภายในโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

อาคาร หองนํ้า โถปสสาวะ อางลางมือ กอกนํ้า ถังผาอนามัย 

 ชาย หญงิ     

อํานวยการ  

ชั้น 1 2 2 2 4 6 2 

ชั้น 2 4 3 4 9 9 3 

เซนตคาเบรียล  

ชั้น 1           16 18 40 25 12 15 

ชั้น 2 1 2 1 4 9 2 

ชั้น 3       

ชั้น 4       

ชั้น 5 1 2 2 4 6 0 

มงฟอรต  

ชั้น1  18  12 18 17 
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อาคาร หองนํ้า โถปสสาวะ อางลางมือ กอกนํ้า ถังผาอนามัย 

ชั้น2 9  8 3 17  

ชั้น3 7  8 1 14  

ชั้น4 7  8 1 14  

ชั้น5 7  8 1 13  

อัสสัมชัญ  

ชั้น1 15  24 11 13  

ชั้น2  1 1 11 10 1 

ชั้น3  1 1 7 8 1 

ชั้น4  1 1 4 3 1 

หลุยส มารี  

ชั้น1 6 8 9 11 11 7 

ชั้น2 6 11 17 17 26 3 

ชั้น3 6 10 17 16 21 3 

ชั้น4 3 7 4 7 7 3 

ชั้น5 3 7 4 7 7 3 

หลุยส ชาแนล  

ชั้น1 2 3 3 5 10 3 

ชั้น2 10  16 13 14  

ชั้น3 10  16 13 14  

ชั้น4 10  16 13 14  

ชั้น5 10  16 13 14  

ศักดานสุรณ  

ชั้น1 7 5 4 10 17 5 

ชั้น2       

ชั้น3 15  13 8 30 8 

บานผูอํานวยการ 2   2 2  

บานพักนักกีฬา 5   6 6  

เรือนซอมบํารงุ 1  1 1 1  

ปอมยาม 1  1 1 1  

รวม 166 99 245 240 350 74 
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4.4 การพัฒนาบุคลากร 

 

 4.4.1 จุดเนนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

       โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีโครงการพัฒนาบุคลากร อยูในแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ปการศึกษา 2562 มีโครงการพัฒนาบุคลากรอยู 11 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศครูกอนเปดภาคเรียน 

2. ศึกษาตอระดับปริญญาโท เอกทั้งในและตางประเทศ 

3. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ 

4. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานตางประเทศ 

5. สัมมนาคณะภราดาและผูรวมบรหิารรวมกับมูลนิธิฯ 

6. สัมมนาครูใหมรวมกับมูลนิธิฯ 

7. กิจกรรมพัฒนาครูดานภาษาอังกฤษ Overseas English Course for Teacher 

8. กิจกรรมพัฒนาครูดานภาษาอังกฤษ Overseas English Course for Board of Director 

9. กิจกรรมพัฒนาครูดานภาษาอังกฤษ Teacher Training as Teacher Assistant 

10. กิจกรรม MOU เครือขายแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับบุคคลอ่ืนในประเทศและตางประเทศ 

11. การพัฒนาครตูามสาขาวิชาชพี กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

 

ตารางที่ 4.16  การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานภายในและภายนอกโรงเรียน จําแนกตามประเภทการอบรม 

(ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู) 

ประเภทการอบรม วัน/เดือน/ป สถานที ่
จํานวน

ชั่วโมง 

จํานวน

ครั้ง 

จํานวนผู

เขาอบรม 
รอยละ 

ความเปนครู  

1 
One Team One Goal 13-14 พ.ค 

2562 
ภูเขางามรีสอรท 12 1 265 100.00 

2 

กาวไปขางหนากับวัยรุนยุค 

Gen Z และ จิตวิทยากับ

พัฒนาการและการแสดงออก

ของวัยรุนยุค 4.0 

14 ม.ิย 2562 
อาคารอทิตยาทร วิทยาลัย

นานาชาต ิ
6 1 1 0.40 

3 
ครูแนะแนวกับทิศทางการ

อุดมศึกษายุคใหม 
6 ก.ย 2562 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 
6 1 3 1.20 

4 
งานสัมมนาครแูนะแนว  

คร้ังที่ 13 
2-4 ธ.ค 2562 มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 18 1 2 0.80 

ภาษาและวัฒนธรรม       

5 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

Business Grammar Builder 

มิ.ย - ก.ค 

2562 

สถาบันบัณฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร (นดิา) 
48 16 1 0.40 
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ประเภทการอบรม วัน/เดือน/ป สถานที ่
จํานวน

ชั่วโมง 

จํานวน

ครัง้ 

จํานวนผู

เขาอบรม 
รอยละ 

6 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ของครู Cambridge 

Assessment English 

ปการศึกษา 2562 

2 ธ.ค-29 ม.ค 

2563 

โรงเรียนอัสสมัชญั

สมุทรปราการ 
30 1 85  34.00 

7 
พัฒนาภาษาอังกฤษ ณ 

ประเทศภูฎาณ 

11 ส.ค-1 พ.ย 

2562 

Rinchen Higher 

Secondary School, 

Thimphu 

492 1 6 2.40 

8 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ

ฟนแลนด เอสโตเนีย ลัตเวีย 

ลิทัวเนีย 

8-16 ต.ค 

2562 

ประเทศฟนแลนด 

เอสโตเนียร ลัตเวีย ลิทวัเนีย 
54 1 4 1.60 

9 
พัฒนาภาษาอังกฤษ ณ 

ประเทศอินเดีย 

29 ก.ย-26 

ต.ค 62 

Bangalore School of 

Language, Bangalore 
180 1 6 2.40 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

10 
FSG Textbook Orientation 

2019 

7 - 9 พ.ค 

2562 
โรงเรียนอัสสมัชญัศรีราชา 16 1 9 3.60 

11 
FSG Textbook Orientation 

2019 

24-26 พ.ค 

2562 

ศูนยวิชาการและนันทนาการ

เซนตคาเบรียล จ.นนทบุรี 
24 1 8 3.20 

12 

2019 Singapore 

International Primary 

School Examination 

(iPSLE): Training for Key 

Examination Personnel  

17 ม.ิย 2562 
สํานักงาน SEAB ประเทศ

สิงคโปร 
4 1 5 2.00 

การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

13 

การเขียนโปรแกรมควบคุม

หุนยนตดวยโปรแกรม Lego 

Mindstorm EV3 

23-24 พ.ค 

2562 
หองประชุมาลีนนท 14 1 5 2.00  

14 
รวมแกปญหายาเสพติดระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย 
14 ม.ิย 2562 

โรงเรียนอัสสมัชญั

สมุทรปราการ 
3 1 1 0.40 

15 การปองกันยาเสพติดในชมุชน 19 มิ.ย 2562 
โรงเรียนอัสสมัชญั

สมุทรปราการ 
3 1 1 0.40 

16 
สรางสุขภาพดีมหีลักอนามยั

ปองกันโรคราย 
21 ม.ิย 2562 

โรงเรียนอัสสมัชญั

สมุทรปราการ 
3 1 1 0.40 

17 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ 

"องคความรูการถายทอดวิชา

ภาษาไทย" 

29 ม.ิย 2562 
กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 
6 1 24 9.60 
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ประเภทการอบรม วัน/เดือน/ป สถานที ่
จํานวน

ชั่วโมง 

จํานวน

ครั้ง 

จํานวนผู

เขาอบรม 
รอยละ 

18 

การดําเนินงานใหกูยืมสําหรบั

สถานศกึษาที่ขอรวมโครงการ

ใหม ในปงบประมาณ 2562 

7-8 ม.ีค 2562 
โรงแรมเจาพระยาปารค 

กรุงเทพฯ 
12 1 2 0.80 

19 

โครงการรวมมือทางวิชาการ

และการใหโควตา นักเรียนเขา

เรยีนในระดับปริญญาตรี 

หลักสตูรวิทยาศาสตร ระหวาง

สถาบันการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษา และคณะ

วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5 และการ

ประชุมสรุปและประเมินผลการ

ดําเนินงานของโครงการ

เครือขายความรวมมือทาง

วิชาการ 

29 พ.ค 2562 
อาคารวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
6 1 1 0.40 

20 
High School Counselors' 

Networking 2019 
14 ม.ิย 2562 

Charinyaeasami Hall, 

Aditayathorn Building 
6 1 1 0.40 

21 

กาวไปขางหนากับวัยรุนยุค 

Gen Z และ จิตวิทยากับ

พัฒนาการและการแสดงออก

ของวัยรุนยุค 4.0 

14 ม.ิย 2562 
อาคารอทิตยาทร วิทยาลัย

นานาชาต ิ
6 1 2 0.80 

22 

การอบรมความรูดานภาษาและ

วัฒนธรรม (เสรมิความรูหลัก

ภาษาไทยสําหรับครูภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษา) 

20 ก.ค 2562 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 8 1 2 0.80 

23 

เขาใจ หวงใย แกไข วัยใส ติด

เกม และตนกลาจากรั้วรามฯ 

งดงามบนแผนดิน 

10 ต.ค 2562 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 6 1 1 0.40 

24 

โครงการ Workshop ครูเอทีฟ 

The Series เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของคณุครใูหเปนผูนํา

แหงการเรียนรู และกระตุน

ทักษะความคดิสรางสรรคใน

การออกแบบหองเรียน 

12-15 ต.ค 

2562 

บริษัท Nanmeebook 

จํากัด 
24 1 1 0.40  

25 
เปลี่ยนเรื่องแพทยใหเปนเร่ือง

งาย 
2 พ.ย 2562 

โรงแรมไอบิส สไตล กรุงเทพ 

รัชดา 
6 1 2 0.80 
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ประเภทการอบรม วัน/เดือน/ป สถานที ่
จํานวน

ชั่วโมง 

จํานวน

ครั้ง 

จํานวนผู

เขาอบรม 
รอยละ 

26 

Breaking the Wall Passing 

True Self ทะลายกําแพงทะลุ

ตัวตน 

22 พ.ย 2562 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 6 1 6 2.40  

27 

เลือกแนว..ทางวางอนาคต ใน

กิจกรรม KU OpenHouse 

2019 และตลาดนดัหลักสูตร

อุดมศึกษาคร้ังท่ี 24 

29 พ.ย 2562 
มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 
6 1 6 2.40 

ความเปนผูนําทางวิชาการ 

28 

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานงาน

วิชาการ ศึกษาดูงานฝาย

วิชาการโรงเรียนมงฟอรต 

แผนกมัธยมศึกษา 

8-9 ก.ค 2562 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จ.

เชียงใหม 
12 1 5 2.00 

29 

การเดินทางไปสรางเครือขาย

ความรวมมือและลงนามความ

รวมมือ (MOU) กับ

สถาบันการศึกษาในประเทศ

ญี่ปุน 

19-24 ต.ค 

2562 
เมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุน 36 1 14 5.60 

30 

ศึกษาดูงาน ณ SEAB และ 

Montfort Brothers of 

St.Gabriel ประเทศสิงคโปร 

22-25 ก.ย 

2562 

SEAB และ Montfort 

Brothers of St.Gabriel 
24 1 6 2.40 

การพัฒนาวชิาชีพ 

31 
ความรุนแรงของโรคไขหวัด

ใหญในสถานศึกษา 
10 พ.ค 2562 

โรงแรม Intercontinental 

Bangkok 
4 1 1 0.40 

32 สถติิเพ่ือการวิจัย 
มิ.ย - ก.ค 

2562 

สถาบันบัณฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร (นดิา) 
48 1 1 0.40 

33 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปรมินฯ 

26 ก.ค 2562 
โรงแรมทีเค พาเลข แอนด

คอนเวนชั่น 
8 1 2 0.80 

34 

โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร

ดานการตรวจสอบภายใน  

รุนท่ี 20 

เม.ย-ก.ค 
อาคารสภาวิชาชีพบญัช ี

ถนนสขุมุวิท 
69 1 12 4.80 

35 

พฤติกรรมมนุษยและการเรียนรู

ในองคการ 

 

ส.ค - พ.ย 

2562 

สถาบันบัณฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร (นดิา) 
48 16 1 0.40 
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ประเภทการอบรม วัน/เดือน/ป สถานที ่
จํานวน

ชั่วโมง 

จํานวน

ครั้ง 

จํานวนผู

เขาอบรม 
รอยละ 

36 
ทฤษฎอีงคการ การพัฒนา

องคการ และการจัดการ 

ส.ค - พ.ย 

2562 

สถาบันบัณฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร (นดิา) 
48 16 1 0.40 

37 จรยิธรรมในองคการและสังคม 
ส.ค - พ.ย 

2562 

สถาบันบัณฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร (นดิา) 
48 16 1 0.40 

38 
วางแผนเมนูเด็ก ๆ อยางไรให 

WOW ภายใตงบที่กําหนด 
10 ต.ค 2562 อาคารยูนิลีเวอร เฮาส ชั้น 7 5 1 5 2.00 

39 

โครงการสงเสรมิใหรัฐและ

เอกชนปฏิบตัติามกฏหมาย 

การจางงานคนพิการในสถาน

ประกอบการ 

30 ม.ค 2563 โรงแรมเบย 6 1 1 0.40 

40 ระเบียบวิธีวิจัย 
ม.ค - พ.ค 

2563 

สถาบันบัณฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร (นดิา) 
48 16 1 0.40 

41 
การจัดการทรพัยากรมนุษย

เชิงกลยุทธ 

ม.ค - พ.ค 

2563 

สถาบันบัณฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร (นดิา) 
48 16 1 0.40 

42 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธ 

ม.ค - พ.ค 

2563 

สถาบันบัณฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร (นดิา) 
48 16 1 0.40 

43 
การจัดงานวันการศึกษาเอกชน

ภาคกลาง 
5 ก.พ 2563 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ฯ 
2 1 1 0.40 

44 

เตรยีมรับเสด็จทูลกระหมอม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ

วัฒนาพรรณวด ี

7 ก.พ 2563 
ศาลากลางจังหวัด

สมุทรปราการ 
5 1 1 0.40 

45 หัวหนางานชั้นเย่ียม 20 มี.ค 2563 Miracle Grand 8 1 1 0.40 

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศึกษา 
 

46 

อบรมการใชงานโปรแกรม 

ACSP.GRADER.CLUB ของ

บริษัท Taamkru Ltd. 

30-31 พ.ค 

2562 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 1 98  39.20 
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ตารางที่ 4.17  สรุปจํานวนช่ัวโมงอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

จํานวนช่ัวโมงที่เขารวม จํานวน(คน) รอยละ 

มากกวา 100 14 5.60 

90-99 4 1.60 

80-89 2 0.80 

70-79 4 1.60 

60-69 13 5.20 

50-59 10 4.00 

40-49 62 24.80 

30-39 32 12.80 

20-29 7 2.80 

นอยกวา 20 102 40.80 

รวม 250 100.00 

                                                                                                   จํานวนคร ูณ วันที่ 10 มิ.ย 2562 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงคารอยละของจํานวนครูที่เขารับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
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ตารางที่ 4.18 รายชื่อบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ โครงการที่เขารวม วัน/เดือน/ป สถาบัน/ประเทศ 

1 มิสรุงรตัน กมลศิรปิระเสริฐ 

2019 Singapore 

International 

Primary School 

Examination 

(iPSLE): Training for 

Key Examination 

Personnel. 

17 ม.ิย 2562 ประเทศสิงคโปร 

2 มิสพรจรัส บัวเล็ก 

2019 Singapore 

International 

Primary School 

Examination 

(iPSLE): Training for 

Key Examination 

Personnel. 

17 ม.ิย 2562 ประเทศสิงคโปร 

3 มิสรัชน ีบูรณสถตินนท 

2019 Singapore 

International 

Primary School 

Examination 

(iPSLE): Training for 

Key Examination 

Personnel. 

17 ม.ิย 2562 ประเทศสิงคโปร 

4 ม.เอกลักษณ คลายสุบรรณ 

2019 Singapore 

International 

Primary School 

Examination 

(iPSLE): Training for 

Key Examination 

Personnel. 

17 ม.ิย 2562 ประเทศสิงคโปร 

5 มิสสภุาพร ไทยไชยนต 

2019 Singapore 

International 

Primary School 

Examination 

(iPSLE): Training for 

Key Examination 

Personnel. 

17 ม.ิย 2562 ประเทศสิงคโปร 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ โครงการที่เขารวม วัน/เดือน/ป สถาบัน/ประเทศ 

6 ม.อริญชย สงวนตระการกุล 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

11 ส.ค – 1 พ.ย 

2562 
ประเทศภูฎาณ 

7 มิสปาณิศา เบ็ญมาศย 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

11 ส.ค – 1 พ.ย 

2562 
ประเทศภูฎาณ 

8 มิสสุพรรณิการ จันพะโยม 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

11 ส.ค – 1 พ.ย 

2562 
ประเทศภูฎาณ 

9 ม.ณัฐภัทร สิทธิพรหม 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

11 ส.ค – 1 พ.ย 

2562 
ประเทศภูฎาณ 

10 มิสกนกวรรณ คําสอน 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

11 ส.ค – 1 พ.ย 

2562 
ประเทศภูฎาณ 

11 ม.วชิรวิทย ไตรคุณสิงหนาท 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

11 ส.ค – 1 พ.ย 

2562 
ประเทศภูฎาณ 

12 ม.บัญชา สขุประสาท 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
29 ก.ย-26 ต.ค 2562 เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 

13 มิสวิชนันท นันทะ 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
29 ก.ย-26 ต.ค 2562 เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 

14 มิสเกศรา เวียงนนท 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
29 ก.ย-26 ต.ค 2562 เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 

15 มิสณฐยา เทพประดิษฐ 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
29 ก.ย-26 ต.ค 2562 เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 

16 มิสสฑุาทิพย สิงสงขลา 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
29 ก.ย-26 ต.ค 2562 เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 

17 ม.อดุลย สงศรี 
พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
29 ก.ย-26 ต.ค 2562 เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย 

18 ภราดา ดร.พิสูตร วาปโส 

ศึกษาดูงานดาน

หลักสตูรและการเรียน

การสอน 

22-25 ก.ย 2562 
SEAB และ Montfort Brothers of 

St.Gabriel ประเทศสิงคโปร 

19 ภราดาพัชรปกรณ ลังบุบผา 

ศึกษาดูงานดาน

หลักสตูรและการเรียน

การสอน 

22-25 ก.ย 2562 
SEAB และ Montfort Brothers of 

St.Gabriel ประเทศสิงคโปร 

20 มิสรุงรัตน กมลศิรปิระเสริฐ 

ศึกษาดูงานดาน

หลักสตูรและการเรียน

การสอน 

22-25 ก.ย 2562 
SEAB และ Montfort Brothers of 

St.Gabriel ประเทศสิงคโปร 

21 มิสศริิยา คนิวรานนท 

ศึกษาดูงานดาน

หลักสตูรและการเรียน

การสอน 

22-25 ก.ย 2562 
SEAB และ Montfort Brothers of 

St.Gabriel ประเทศสิงคโปร 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ โครงการที่เขารวม วัน/เดือน/ป สถาบัน/ประเทศ 

22 มิสสิรขิวัญ อาภานุรังษี 

ศึกษาดูงานดาน

หลักสตูรและการเรียน

การสอน 

22-25 ก.ย 2562 
SEAB และ Montfort Brothers of 

St.Gabriel ประเทศสิงคโปร 

23 ภราดา ดร.พิสูตร วาปโส 
ศึกษาดูงาน เรยีนรู

วัฒนธรรม 
8-16 ต.ค 2562 

ประเทศฟนแลนด เอสโตเนีย ลัตเวีย 

ลิทัวเนีย 

24 มิสวัลยลดา หนึ่งแววแดง 
ศึกษาดูงาน เรยีนรู

วัฒนธรรม 
8-16 ต.ค 2562 

ประเทศฟนแลนด เอสโตเนีย ลัตเวีย 

ลิทัวเนีย 

25 มิสสุรพิน โพธ์ิทอง 
ศึกษาดูงาน เรยีนรู

วัฒนธรรม 
8-16 ต.ค 2562 

ประเทศฟนแลนด เอสโตเนีย ลัตเวีย 

ลิทัวเนีย 

26 มิสนํ้าเพชร เกิดพงษ 
ศึกษาดูงาน เรยีนรู

วัฒนธรรม 
8-16 ต.ค 2562 

ประเทศฟนแลนด เอสโตเนีย ลัตเวีย 

ลิทัวเนีย 

27 มิสรุงรัตน กมลศิรปิระเสริฐ 
ศึกษาดูงานดานการ

เรียนการสอน 
10-18 ต.ค 2562 เมืองไฮเดอรราบัด ประเทศอินเดีย 

28 มิสศริิยา คนิวรานนท 
ศึกษาดูงานดานการ

เรียนการสอน 
10-18 ต.ค 2562 เมืองไฮเดอรราบัด ประเทศอินเดีย 

29 ภราดา ดร.พิสูตร วาปโส 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

30 ภราดาพัชรปกรณ ลังบุบผา 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

31 ม.ทองบัน ทําโยธา 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

32 มิสรุงรัตน กมลศิรปิระเสริฐ 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ โครงการที่เขารวม วัน/เดือน/ป สถาบัน/ประเทศ 

33 ม.ปริวัตร โวหาร 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

34 ม.ภูมชินะ เกิดพงษ 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

35 มิสจิราภรณ จิตธรรม 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

36 มิสสดุาวด ีจตุรงควาณิช 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

37 มิสดวงดาว ทุมเมอืงปก 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

38 มิสอภิปรียาศ ปาลกวงศ ณ อยุธยา 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

39 มิสกนกวรรณ แกวมาก 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ โครงการที่เขารวม วัน/เดือน/ป สถาบัน/ประเทศ 

40 ม.ทศพล นาเครือ 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

41 มิสปวีณา ตั้งมั่น 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

19-24 ต.ค 2562 ประเทศญ่ีปุน 

42 ภราดา ดร.พิสูตร วาปโส 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

15-19 ธ.ค 2562 

มหาวิทยาลยัเทียนจินและมหาวิทยาลัย

ปกก่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน 

43 ม.ทองบัน ทําโยธา 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

15-19 ธ.ค 2562 

มหาวิทยาลยัเทียนจินและมหาวิทยาลัย

ปกก่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน 

44 ม.นวพล แกวภูมิแห 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

15-19 ธ.ค 2562 

มหาวิทยาลยัเทียนจินและมหาวิทยาลัย

ปกก่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน 

45 มิสศริิยา คนิวรานนท 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

15-19 ธ.ค 2562 

มหาวิทยาลยัเทียนจินและมหาวิทยาลัย

ปกก่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน 

46 ม.ชาญชยั จิตตภักด ี

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

 

15-19 ธ.ค 2562 

มหาวิทยาลยัเทียนจินและมหาวิทยาลัย

ปกก่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ โครงการที่เขารวม วัน/เดือน/ป สถาบัน/ประเทศ 

47 มิสชวัลลักษณ อักษรพันธ 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

15-19 ธ.ค 2562 

มหาวิทยาลยัเทียนจินและมหาวิทยาลัย

ปกก่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน 

48 มิสพรพิสุทธ์ิ สุทธิรัตนาพร 

สรางเครือขายความ

รวมมือและลงนาม

ความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ 

15-19 ธ.ค 2562 

มหาวิทยาลยัเทียนจินและมหาวิทยาลัย

ปกก่ิง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนจีน 

 

สรุปอภิปรายผล 

 งานบริหารบุคลากร สํานักผูอํานวยการ พบวา ตลอดปการศึกษา มีครูไปศึกษาดูงานตางประเทศ  

คิดเปนรอยละ 19.20  

 

ตารางที่ 4.19 รายชื่อบุคลากรที่ศึกษาตอระดับปรญิญาโท-เอก ปการศึกษา 2562 

ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับการศกึษา สาขาวิชา /สถาบัน 

1 ม.กิตติพันธุ มิตรเจริญ ปรญิญาเอก 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาบรหิารการศกึษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2 ม.ชานนท พรชัยเทพินทร ปริญญาโท 

หลักสูตร Master of Science 

(Information and Communication 

Technology) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

3 มิสรุงทิวา มั่นทอง ปริญญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข 

4 มิสปวีณา ตั้งม่ัน ปริญญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5 ม.ภาคิน แจงกิจ ปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาการทางการศกึษาและการ

จัดการเรียนรู  สาขาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ที ่ ช่ือ-สกุล ระดับการศกึษา สาขาวิชา /สถาบัน 

6 ม.ชนนสิทธิ ปยศักดิ์เปรมสุข ปริญญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7 มิสอัมพา  จําเนียร ปริญญาโท 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

8 ม.สุนทร ศรีจันทร ปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

9 มิสขนิษฐา ทาสีภู ปรญิญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาคณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

10 ม.วรภาส บุญญาภินิเวศ ปรญิญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาคณิตศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สรุปอภิปรายผล 

 งานบริหารบุคลากร สํานักผูอํานวยการ พบวา ตลอดปการศึกษา มีครูศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก  

คิดเปนรอยละ 4.00  
 

4.4.2 ผลงานคร ู

โรงเรียนมีการสงเสริมคุณครูใหสงผลงานเขาประกวดรวมกับองคกรตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน ซึ่งปการศึกษา 2562 สรปุครมูผีลงาน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรบั จากองคกร 

1 มิสเสาวลักษณ  โบลตัน ครูดีเดน 
สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

2 ม.ดนุพล หิรัญเจริญสมุทร ครดูีเดน 
สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

3 ม.จิตติพงษ จันทรไพจิตต ครูดีเดน 
สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

4 มิสปวีณนุช เนาศร ี ครูดีเดน 
สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรบั จากองคกร 

5 มิสภณติา พงศวัชร ครูดีเดน 
สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

6 ม.ชนนทสิทธิ ปยศักดิ์เปรมสุข ครูดีเดน 
สมาคมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

7 มิสภณติา พงศวัชร ครูและบุคลากรทางการศกึษาดีเดน 
สมาคมคณะกรรมการประสานและ 

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

8 ม.ชนนทสิทธิ ปยศักดิ์เปรมสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 
สมาคมคณะกรรมการประสานและ 

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

9 ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 
สมาคมคณะกรรมการประสานและ 

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

10 ม.ชนนสิทธิ ปยศักดิ์เปรมสุข 

เหรยีญทองยอดเย่ียม การประกวดสือ่

และนวัตกรรมทางการศึกษา กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(วิทยาศาสตร) 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรยีนในเครือมูลนิธิ 

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

11 มิสภณิตา พงศวัชร 

เหรยีญทองยอดเย่ียม การประกวดสือ่

และนวัตกรรมทางการศึกษา กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรยีนในเครือมูลนิธิ 

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

12 ม.รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล 

เหรียญเงิน การประกวดสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษา กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรยีนในเครือมูลนิธิ 

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

13 มิสชวัลลักษณ อักษรพันธ 

เหรียญเงิน การประกวดสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษา กลุมสาระการ

เรยีนรูภาษาตางประเทศ 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรยีนในเครือมูลนิธิ 

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

14 ม.จิตติพงษ จันทรไพจิตต 

เหรียญเงิน การประกวดสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษา กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ฯ 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรยีนในเครือมูลนิธิ 

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

15 ม.วิลาศ พวงเครือ 

เหรียญทองแดง การประกวดสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษา กลุมสาระการ

เรียนรูศลิปะ 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรยีนในเครือมูลนิธิ 

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

16 ม.กมล ประทุมรุง 

เหรียญทองแดง การประกวดสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษา กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(คอมพิวเตอร) 

สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรยีนในเครือมูลนิธิ 

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
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สรุปอภิปรายผล 

 งานบริหารบุคลากร สํานักผูอํานวยการ พบวา ตลอดปการศึกษา มีครูที่ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ

ประเภทตาง ๆ คิดเปนรอยละ 6.40 

 

4.5 ความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกบัผูเกี่ยวของ 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม (Co-Operation) โดยใหความสําคัญกับการ

ทํางานของบุคลากรทุกภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสีย (Stake Holders) กับทางโรงเรียน ดังการสรางความสัมพันธที่ดี

กับผูเก่ียวของกับทางโรงเรียน ไมวาจะเปนครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรตาง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก จึงถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีโรงเรียนจะตองสรางความรวมมือโดยอาศัยกิจกรรม โครงการและงานตาง ๆ ท่ีทุก

ภาคสวนจะตองรวมกันคิด วางแผน และดําเนินไปดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีในการ

พัฒนาโรงเรียนรวมกัน ดังนั้นขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการจึงถือวาเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน

เพื่อพัฒนาสูเปาหมายอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 

4.5.1  การใหบริการกับหนวยงานภายนอกและชุมชน 

                   

ตารางที่ 4.10  แสดงการใหบริการกบัหนวยงานภายนอกและชุมชน 

หนวยงานที่รับบริการ จํานวน (คน) สิ่งที่โรงเรียนใหบริการ 

วงดนตรผีูพิการทางสายตา 20 - สถานที่ - เวทีการแสดง - เงนิบริจาค 

ผูปกครอง/นักเรียน/ชุมชน 4,500 การดูแลสวนสาธารณะของหมูบาน 

ผูปกครอง/นักเรียน/ชุมชน 4,500 การจัดการรานคาของชุมชน 

  

4.5.2  กิจกรรมสงเคราะหและใหความชวยเหลือใหหนวยงานภายนอก 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงกิจกรรมสงเคราะหและใหความชวยเหลือหนวยงานภายนอก 

หนวยงานที่รับการสงเคราะห จํานวน(ครั้ง) รายการสงเคราะห 

เขตรกัษาพันธุสัตวปา 1 อุปกรณการอนุรกัษธรรมชาติ 

สมาคมกูภัยสมุทรปราการ 1   เงินบริจาคซื้อรถกูภัย 
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4.5.3 กิจกรรมใหความรูนักเรียน บุคลากร ที่ไดรับจากหนวยงาน/องคกร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

ตาราง 4.12 แสดงกิจกรรมที่ใหความรูกับนักเรียน บุคลากร ที่ไดรบัจากหนวยงาน/องคกร  

และผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล สอนวิชา/กิจกรรม 

1 อ.ชัยภัทร คงเกิด ชีววิทยา 

2 อ.ธเนศ เวศรภาดา ภาษาไทย 

3 อ.อภิชาติ ผาแดง ภาษาไทย 

4 อ.เฉลิมยศ แกวแสง คณิตศาสตร 

5 อ.อิสเรศ ปตินวกรม พื้นฐานวิศวะ / ฟสิกส 

6 อ.อัจฉรา เทพเกษตรกุล ภาษาจีน 

7 อ.ณัฐพงศ จันทะศิริ ความถนัดแพทย 

8 ดร.โชคศรนัต จิตรโชคนิมิตร อังกฤษ 

9 อ.กันตธีระ แสงธรรมวรคุณ (อ.เบียร) สังคม(พื้นฐาน) 

10 ดร.กรกนก วัชระธํารงกุล SAT MATH 

11 อ.ณัฎฐพล อิสรเสรีรกัษ เคมี 

12 อ. เพ็ชร นพกาดฤทธิเดช ความถนัดสถาปตย 

13 อ.ธราดล กิตติสุพัฒน ความถนัดสถาปตย 

14 อ.อรดา  สุภัครัตนโชต ิ ภาษาญี่ปุน 

15 อ.วิภาภรณ ลิ้มทองทิพย ภาษาญี่ปุน 

16 Bro. Anthonty  Tan Kim Hock iPSLE Inspection & Preparation(English, 
Mathematics and Science) 

17 Dr. Eric  Chan Chun Ming Workshop on  “Activity-Based Learning 

for Conceptual Understanding in 

Mathematics” 

18 Mr. Marcus  Lim “Robotics Workshop for Educators” 
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4.5.4 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดรวมกับชุมชน 

 

ตาราง 4.13 การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสถานศกึษากับชุมชน ปการศึกษา 2561 

ลําดับ กิจกรรม 
จํานวน

(คร้ัง) 

ผูรวมกิจกรรม 

ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 

1 กิจกรรมอนุรักษมรดกโลก 1 √ √ √ √ 

2 กิจกรรมรวมพัฒนาสวนหยอม ตลอดป √ √ √ √ 

3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน ตลอดป √ √ √ √ 

4 กิจกรรมงานสูครอบครัวจากรั้ว ACSP 1 √ √ √ - 

5 กิจกรรมคลายวันสถาปนานักบุญหลุยส มารี 1 √ √ - √ 

6 กิจกรรมวันแมแหงชาติ 1 √ √ √ √ 

7 กิจกรรมวันพอแหงชาติ 1 √ √ √ √ 

8 กิจกรรมวันลอยกระทง 1 √ √ √ √ 

9 กิจกรรมวันสงกรานต 1 √ √ √ √ 

10 กิจกรรมหลอเทียนและแหเทียนพรรษา 1 √ √ √ √ 

11 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 1 √ √ √ √ 

12 กิจกรรมคายเพื่อนนักบุญมงฟอรต 1 √ √ - √ 

13 กิจกรรมพิธีสมโภชพระกายและพระโลหิต

ของพระคริสตเจา  

1 √ √ - √ 

14 กิจกรรมฉลองวัดพระบิดาเจา 1 √ √ - √ 

15 คายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ 

นักบุญหลุยส 

1 √ √ - √ 

16 งานสนับสนุนองคกร/วัดตาง ๆ 1 √ √ - √ 

 รวม >16     
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สวนที่ 5 

สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
 

 สารสนเทศเพื่อการรายงาน ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สามารถสรุปได ดังตอไปนี้ 

 5.1 สรปุผลการดาํเนินงานตามเปาหมายแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

5.2 ผลการสาํรวจความพึงพอใจ (Stakeholders) 

 5.3 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 

 

5.1 สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณการจัดการศกึษา ปการศกึษา 2562 

 การดาํเนินการงานตามเปาหมายแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2562-2564 มีการจัดทําแผนงาน/

โครงการรองรับเปาหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา รวมท้ังสิ้น 81 โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมทั้ง  39 

เปาหมาย 39 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน สรุปได ดังน้ี - บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษา    35  ตัวชี้วัด - ไมบรรลุเปาหมายตามแผนพฒันาการจัดคุณภาพการศึกษา   4 ตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุ 4 ตัวช้ีวัด ไดแก 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที ่2.7 ผูเรียนมีผลการทดสอบหลักสูตรมาตรฐานสากล (iPSLE,ICSE,HSK) (TQA3.2กข 

ตัวชี้วัดที ่3.8 รอยละของครูและบุคลากรที่ใชการวิจัย เพ่ือการพัฒนาผูเรียนและการบรหิารจัดการ 

ตัวชี้วัดที ่3.9 รอยละของครู และบุคลากรท่ีสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 
 

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2562 

 

เปาหมาย เปาหมาย 

สภาพความสําเร็จ 

ปการศึกษา 2562 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลประเมิน บรรล ุ ไมบรรล ุ

1ผูเรียนมีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ

การศกึษามูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียล

แหงประเทศไทย 

1.1 รอยละของผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม  90 90.75   

1.2 รอยละของผูเรียนมีวิรยิะ อุตสาหะ  86 86.80   

1.3 รอยละของผูเรียนรับผิดชอบตอสังคม  86 87.14   

1.4 รอยละของผูเรียนใฝรู แสวงหาความเชื่อ 

คานิยม วิถีชีวิตและนาํไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน  

92 94.26  
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เปาหมาย เปาหมาย 

สภาพความสําเร็จ 

ปการศึกษา 2562 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลประเมิน บรรล ุ ไมบรรล ุ

 1.5 รอยละของผูเรียนมีวิจารณญาณในการ 

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอยางฉันทมิตร  
91 96.79  

 

1.6 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมประสาน

การทํางานรวมกันของบุคคลและหรือ

หนวยงานตางๆจนบรรลุผลสาํเร็จตาม

วัตถุประสงคนั้นๆ  

90 95.52  

 

1.7 รอยละของผูเรยีนพัฒนาคานิยมตามวิถี

จิตของนักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มง

ฟอรตและการมีสวนรวมในการกระทําเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงในสังคม  

91 91.14  

 

1.8 รอยละของผูเรียนท่ีมีความภูมิใจใน

ทองถ่ินและความเปนไทย 
90 95.62  

 

1.9 รอยละของผูเรยีนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ  
90 90.61  

 

1.10รอยละของผูเรียน มีน้ําหนัก สวนสูง 

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  
89 89.50  

 

1.11 รอยละของผูเรียน ปองกันตนเองจากสิ่ง

เสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอ

ความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุและปญหาทาง

เพศ 

95 95.46  

 

1.12 รอยละของผูเรียนสรางผลงานจากเขา

รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป 

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

96 96.85  

 

1.13 รอยละของผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตร   
97 97.35  

 

2.ผูเรยีนมีมาตรฐาน

การศกึษาระดับ

สากล 

2.1 รอยละของผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อ

การสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ  

89 92.00  

 

2.2 รอยละของผูเรียนสามารถคิดคํานวณได  89 92.44   
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เปาหมาย เปาหมาย 

สภาพความสําเร็จ 

ปการศึกษา 2562 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลประเมิน บรรล ุ ไมบรรล ุ

 2.3 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนคิดเห็นและแกปญหา  

86 94.41  

 

2.4 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรมและใชทักษะดานคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

90 94.32  

 

2.5 รอยละของผูเรียนรูทัน ฉลาดเลือกและ

สามารถประยุกตใชสื่อและสาร รวมทั้ง

เทคโนโลยีและเครอืขายของสังคม  

88 98.30  

 

2.6 รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
84 81.53   

2.7 ผูเรียนมีผลการทดสอบหลักสูตร

มาตรฐานสากล (iPSLE,ICSE,HSK) 

(TQA3.2กข 

50 24.00 

 

 

2.8 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน 

และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
91 96.07  

 

3 การเรียนการสอน

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

(World-Class 

Standard) 

3.1 รอยละของครูและบุคลากรท่ีไดรบัการ

พัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมาชนท่ีดีดวยการ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ 

นับถือ 

88 94.40  

 

3.2 รอยละของครูและบุคลากรที่มีความ

ผูกพันตอองคกรและสอดคลองกับผลลัพธของ

องคกร  

90 92.06  

 

3.3 รอยละของครูที่จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิด การปฏิบัติจริงและสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตได  

90 92.57  

 

3.4 รอยละของครูที่ใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการ

เรียนรู  

92 95.81  

 



152 
 

เปาหมาย เปาหมาย 

สภาพความสําเร็จ 

ปการศึกษา 2562 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลประเมิน บรรล ุ ไมบรรล ุ

 3.5 รอยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก  
91 95.90  

 

3.6 รอยละของครูที่ตรวจสอบและประเมิน

ผูเรียนอยางเปนระบบและนาํผลมาพัฒนา

ผูเรียน  

90 98.19  

 

3.7 รอยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และใหขอมูลสะทอนกลบัเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการเรียนรู  

89 98.19  

 

3.8 รอยละของครูและบุคลากรที่ใชการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาผูเรียนและการบรหิารจัดการ  
82 81.94   

3.9 รอยละของครู และบุคลากรที่สามารถใช

ภาษาตางประเทศในการส่ือสาร  
85 38.97   

4 บริหารจัดการดวย

ระบบคุณภาพ 

(Quality System 

Management) 

4.1 โรงเรยีนมเีปาหมาย วิสัยทัศน และพันธ

กิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ตามแนว

นักบุญมงฟอรต  

89 93.33  

 

4.2 โรงเรยีนมรีะบบบริหารจัดการคณุภาพ

ของสถานศึกษา  
90 93.20  

 

4.3 โรงเรยีนจัดหลักสูตรสถานศกึษาสงเสริม

ความเปนเลิศตอบสนองความถนัดศักยภาพ

ความตองการของผูเรียนและผูดอยโอกาส

ตางๆ  

89 92.80  

 

4.4 โรงเรยีนมรีะบบการวัดและประเมินผล 

เพื่อยกระดับคุณภาพในแตละกลุมสาระการ

เรียนรูสูมาตรฐานสากล  

6 

รายวิชา 

6 

รายวิชา 
 

 

4.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพตามแนวนักบุญมงฟอรต และเคารพ

ตอชุมชนของชีวิตท่ีมีคุณภาพ  

 

88 93.20  
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เปาหมาย เปาหมาย 

สภาพความสําเร็จ 

ปการศึกษา 2562 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ผลประเมิน บรรล ุ ไมบรรล ุ

 4.6 โรงเรียนมีเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง เชื่อมโยงครอบคลุมเพื่อจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนรู  

 

94 

 

94.46  

 

4.7โรงเรียนมีสวนรวมและเครอืขายกับบุคคล 

องคกร สถาบันตางๆในการพฒันาคุณภาพ

การจัดการศกึษาตามแนวนักบุญมงฟอรต  

8 

เครอืขาย 

10 

เครอืขาย 
 

 

4.8 โรงเรียนบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล 89 92.00   

4.9 โรงเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

(English Medium) 
81 97.64  

 

รวม 13+8+9+9 = 39   35 4 

 

5.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ (Stakeholders) 

      5.2.1 หัวขอการสํารวจ 

      การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการของครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6) ผูปกครองนักเรียนระดับและมัธยมศึกษา ปการศึกษา 

2562 

 

      5.2.2 วัตถุประสงค 

    1. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง ครูและนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและการ 

บริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

    2. เพื่อศกึษาความเชื่อมั่น ความสุข  ความภูมิใจ ของผูปกครอง ครแูละนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

 

       5.2.3 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

     กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา    

(ม.2–ม.6) ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําปการศึกษา 2562    

โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง จํานวนทั้งหมด  1,413 คนที่ระดับความเชื่อมั่น  95 %  ไดกลุมตัวอยางดงันี้ 

1. ครู โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการจํานวนทั้งหมด  256 คนสุมแบบเจาะจง  จาํนวน 182 คน 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ม.2 – ม.6) จํานวนทั้งหมด 1,984 คน   



154 
 

สุมแบบเจาะจง หองละ 15-25  จํานวน  407   คน 

3. ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จาํนวนทั้งหมด  2,221 คน   

สุมแบบเจาะจงหองละ 15-25  จํานวน  408   คน 

4. ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จาํนวนทั้งหมด  2,356 คน   

สุมแบบเจาะจงหองละ 15-25  จํานวน  416   คน 

 

       5.2.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

            เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือมาจาก 

รัชนี ทีปกากร (2556, :77-82) เพื่อสอบถามความความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการดําเนินงานใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตร ทิศทางและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้นแบบสอบถามนี้ มีทั้งหมด 4  

ชุด คือ แบบสอบถามความคิดเห็นครู แบบสอบถามความคิดเห็นผูปกครองระดับประถมศึกษา แบบสอบถามความ

คิดเห็นผูปกครองระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศกึษา แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก  

 ตอนที่ 1 เรื่องท่ัวไป การรับรูและประสบการณเก่ียวกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดําเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ตอนที่ 3 ระดับความเชื่อมั่นตอโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

ตอนที่ 5 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

         5.2.5 การวิเคราะหขอมูล 

        ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 16.5 for window โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

วิเคราะหขอมูล รายขอและรายดานโดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ 

 ระดับมากท่ีสุด  มีขอบเขตที่แทจริงเทากับ  4.21 - 5.00  

 ระดับมาก  มีขอบเขตที่แทจริงเทากับ  3.41 - 4.20  

 ระดับปานกลาง  มีขอบเขตที่แทจริงเทากับ  2.61 - 3.40 

 ระดับนอย  มีขอบเขตที่แทจริงเทากับ  1.81 - 2.60 

 ระดับนอยที่สุด  มีขอบเขตที่แทจริงเทากับ  1.00 - 1.80  

1.  วิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับการรับรูและประสบการณเกี่ยวกับโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการดวยการวิเคราะหคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. วิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการความพึงพอใจ ตอการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการ ดวยการวิเคราะหคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะหขอมูลตอนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการระดับความเชื่อมั่นตอโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการตอการ 
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บริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ดวยการวิเคราะหคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

4. วิเคราะหขอมูลตอนที่ 5 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของครู ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน  

รายไดดวยการวิเคราะหคาความถี่และรอยละ(%) 

1.5 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ตอการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

5. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของครูตอการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการโดยการใช คา (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of 

Variance) ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ LSD  

   5.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองระดับประถมศึกษาตอการบริหาร

จัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยการใช คา (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว    

(One way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคู

โดยวิธีการของ LSD 

   5.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองระดับมัธยมศึกษาตอการบริหาร

จัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยการใช คา (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว   

(One way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคู

โดยวิธีการของ LSD 

   5.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)     

ตอการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยการใช คา (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการ

เปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ LSD 

   5.4 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ผูปกครองระดับมัธยมศึกษาตอการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยการใช คา   

(t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance) ในกรณีพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ LSD 
 

5.2.6 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

        ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู  ผูปกครอง และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2-ม.6) ตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา  2562 ความพึงพอใจ

ระดับดีขึ้นไปรอยละเทากับ  86.71และแปลผลความพึงพอใจ  5 ระดับ ตามเกณฑที่กําหนดเทากับ  3.68  ซึ่งเมื่อ

ศึกษาแตละกลุมตวอยางดังน้ี 
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การวิเคราะหขอมูลของครู สามารถสรุปไดดังนี้ 

การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ    

ของ ครู ปการศึกษา 2562 ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปรอยละเทากับ  82.77 และแปลผลความพึงพอใจ 5 ระดับ 

ตามเกณฑที่กําหนดเทากับ  3.44  ซึ่งเมื่อศึกษาแตละดานดังนี้ 

1. จากการศึกษาขอมูลเก่ียวการรับรูขาวสารและประสบการณเกี่ยวกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมี

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 182 คน พบวาครูไดรับทราบรับรูขอมูลขาวสารตางเพื่อประสานงานทางชองทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน เว็ปไซด , Facebook , group line จํานวน 173 คน คิดเปน รอยละ 95.05  ไมรับทราบขาวสาร

ตางเพื่อประสานงานทางชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวน 9 คน คิดเปน รอยละ 4.95 

2. จากการศึกษาขอมูลเก่ียวการมีความสุขที่ไดเปนบุคลากรของในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จํานวน

ครูท่ีตอบแบบสอบถามมีจํานวน 182 คน  มีความสุขท่ีไดเปนครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มากที่สุด อยูใน

ระดับ 8 จํานวน 73  คน  คิดเปนรอยละ  40.11  รองลงมาระดับ 7 จํานวน  33  คน คิดเปนรอยละ  18.13          

มีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 7.40  ซึ่งมีความสุขมาก 

3. จากการศึกษาขอมูลเก่ียวการมีความภูมิใจที่ไดเปนบุคลากรของในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ        

มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 182 คน มีความภูมิในที่ไดเปนครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มากที่สุด อยูในระดับ  

10  จํานวน  53 คน คิดเปนรอยละ 29.45 รองลงมาระดับ 8 จํานวน 23.08 คน มีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 8.30  ซึ่งมี

ความสุขมาก 

    4. จากการศึกษาขอมูลเก่ียวการความเชื่อม่ันตอโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเมื่อเปรียบเทยีบ 

ระหวางอดีตกับปจจุบันผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 182 คน ตอการบริหารจัดการ การจัดหลักสูตรและแผนการเรียน

การสอน พัฒนาศักยภาพ ความรู  ความสามารถความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของครูผูสอนของโรงเรียน 

ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นตอมาตรฐานของระบบการประเมินผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียน

เหมือนเดมิ 

    5. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป 2562  ทั้ง 7 ดาน โดยรวมและรายดานมี 6 ดาน อยูในระดับมาก           

เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ดานความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ดานวิชาการ 

หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม ดานการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานการรับรูและประสบการณ ดานบุคลากร ดานที่อยูในระดับปานกลางคือ ดานการบริหารจัดการ ตามลําดับ     

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

5.1 ดานการรับรูและประสบการณ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยุในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากจํานวนทุกขอ   

5.2 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยุในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา  

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากจํานวน 4 ขอ และระดับปานกลางจํานวน 1 ขอ   
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5.3 ดานการบริหารจัดการ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยุในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก จํานวน 3 ขอ และระดับปานกลาง จํานวน 16 ขอ   

5.4 ดานบุคลากรครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยุในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากจํานวน 5 ขอ และระดับปานกลางจํานวน 12 ขอ   

5.5 ดานวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยุในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอ

พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากจํานวน 7 ขอ และระดับปานกลางจํานวน 1 ขอ   

5.6 ดานการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยุในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอ

พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากจํานวนทุกขอ   

5.7 ดานความพึงพอใจและความเชื่อมั่นครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยุในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอพบวามีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากจํานวน 7 ขอ และระดับปานกลางจํานวน 1 ขอ   

6. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการตามสมติฐานการวิจัย โดยรวมและรายดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณสอน  และ

รายได ที่ตั้งไวปรากฎผลดังน้ี 

6.1 การทดสอบสมมุติฐานของครูท่ีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  

6.2 การทดสอบสมมุติฐานของครูท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันมีนัยนัยสําคัญทางสถิติ 

6.3 การทดสอบสมมุติฐานของครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ      

ท่ีระดับ .05  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  

6.3.1 ดานการบริหารจัดการแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความ

คิดเห็นแตกตางจากครูที่มีระดับการศึกษาอ่ืน ๆ และครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีความคิดเห็นแตกตางจากครู   

ท่ีมีระดับการศึกษาอ่ืน ๆ  

6.3.2 ดานบุคลากรแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติพบวา ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็น

แตกตางจากครทูี่มีระดับการศึกษาอื่น ๆ และครูที่มีระดับการศกึษาปริญญาโทมีความคิดเห็นแตกตางจากครูท่ีมีระดับ

การศกึษาอ่ืน ๆ  

6.4 การทดสอบสมมุติฐานของครูที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการไมแตกตางกันมีนัยนัยสําคัญทางสถิติ 
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6.5 การทดสอบสมมุติฐานของครูท่ีมีประสบการณทํางานในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกัน       

มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและ

รายดาน แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

6.5.1 ดานการรับรูและประสบการณมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาครูที่มีอายุการทํางาน  

1-5 ปความคิดเห็นแตกตางจากครทูี่อายุการทํางาน  6-10  ป  อายุการทํางาน 6-10 ปความคิดเห็นแตกตางจากครูที่

อายุการทํางาน  11-15 ป  อายุการทํางาน 6-10 ปความคิดเห็นแตกตางจากครูท่ีอายุการทํางาน26-30 ป  อายุการ

ทํางาน 16-20 ปมีความคิดเห็นแตกตางจากครูท่ีอายุการทํางาน  26-30 ป  อายุการทํางาน 21-25 ปกับอายุการ

ทํางาน 30 ปขึ้นไป 

 

อภิปรายผล  

ผลจากการศึกษาคนควาความพึงพอใจของครูตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการผลการวิจัยพบวา ครู ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณสอน และรายได มีความพึง

พอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปรากฎผล ดังนี้ 

1. ครูที่เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวา

เพศอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอดานการจัดบุคลากร งานวิชาการ ดานการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดานหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม ดานการรับรูและประสบการณ ดานการ

บริหารจัดการ และดานความพึงพอใจ   

2. ครูท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวา

อายุอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจัดบุคลากร งานวิชาการ การบริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตร

และสื่อการเรียนการสอน  บรรยากาศและสภาพแวดลอม การรับรูและประสบการณ และการบริหารจัดการ ความพึง

พอใจ 

3.  ครูที่มีระดับการศกึษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปน

เพราะวาระดับการศกึษาอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจัดบุคลากร งานวิชาการ การบริหารจัดการกิจกรรมเสริม

หลักสูตร หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน บรรยากาศและสภาพแวดลอม การรับรูและประสบการณ ความพึงพอใจ 

สวนดานการบริหารจัดการและดานบุคลากร ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว เพราะ

ความคิดเห็นของครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับระดับการศึกษาอ่ืน ๆ และครูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทกับ

ระดับการศึกษาอ่ืน ๆ สวนครูที่มีการศึกษาระดับปริญาตรีกับครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทไมแตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับ นีรนุช  แกวขุนทด (2559,บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารจัด

การศกึษาของผูบริหารโรงเรียนในกลุมอําเภอโคกเจริญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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พบวา เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา เรียงคะแนนเฉลี่ยรายดานดังนี้ ปริญญาตรีโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตาม

คะแนนเฉลี่ยรายดาน คือ ดานบริหารงานบุคคล  ดานบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานวิชาการ และดาน

บริหารงานทั่วไป สูงกวาปริญญาตรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงตามคะแนนเฉลี่ยรายดาน คือ ดานการ

บริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ  ดานบริหารงานทั่วไป และดานบริหารงานบุคคล  ขาราชการครูที่มี

วุฒิสูงกวาปริญญาตรี มีโลกทัศนที่กวางไกลกวา สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี 

และมีความซื่อตรง มีความเขาใจอันดีระหวางครูดวยกัน สามารถเขาใจแนวนโยบายไดดีกวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษา

ปริญญาตร ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคตลอดจนมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตนเองมากกวา วุฒิการศึกษาเปนอีก

องคประกอบหนึ่งของการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งหากบุคลากรมีวุฒิการศึกษาใน

ระดับที่เหมาะสมตามความตองการขององคกรก็จะสงผลใหการพัฒนาองคกร มีประสิทธิภาพมากขึ้น (รุง แกวดง 

2542 , หนา 15 - 16)  

4. ครูที่มีรายไดแตกตางกัน แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ของโรงเรยีนอัสสัมชญัสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว เปน

เพราะวาอายุอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจัดบุคลากร งานวิชาการ การบริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน  บรรยากาศและสภาพแวดลอม การรับรูและประสบการณ และการบริหารจัดการ 

ความพึงพอใจ  

5. ครูที่มีประสบการณทํางานในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาอายุอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจัดบุคลากร งานวิชาการ การ

บริหารจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  บรรยากาศและสภาพแวดลอม การบริหาร

จัดการ ความพึงพอใจ สวนดานการรับรูและประสบการณ ครูที่มีประสบการณทํางานในโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการตางกัน มีคิดความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  พบวาครูที่มีอายุการทํางาน1-5 ป 

ความคิดเห็นแตกตางจากครูที่อายุการทํางาน  6- 10  ป  อายุการทํางาน 6- 10 ปความคิดเห็นแตกตางจากครูที่อายุ

การทํางาน  11- 15 ป  อายุการทํางาน 6- 10 ปความคิดเห็นแตกตางจากครูท่ีอายุการทํางาน  26-30 ป  อายุการ

ทํางาน 16- 20 ป มีความคิดเห็นแตกตางจากครูที่อายุการทํางาน  26-30 ป  อายุการทํางาน 21- 25 ปกับอายุการ

ทํางาน 30 ปขึ้นไป สอดคลองกับนีรนุช  แกวขุนทด (2559,บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอ

การบริหารจัดการศึกษาของผูบรหิารโรงเรยีนในกลุมอําเภอโคกเจริญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 พบวาเมื่อจําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก เรียงตาม

คะแนนเฉลี่ยรายดาน ต่ํากวา 10 ป อยูในระดับมาก เรียงตามคะแนนเฉลี่ยรายดานจากมากไปนอย ไดแก ดาน

บริหารงานบุคคล  ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานทั่วไป และดานบริหารวิชาการ มากกวา 10 ข้ึนไป    

อยูในระดับมาก เรียงตามคะแนนเฉลี่ยรายดานจากมากไปนอย ไดแก ดานบริหารวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ 

ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารงานท่ัวไป  

 

 



160 
 

จาการวิเคราะหขอมูลของนักเรียน สามารถสรุปไดดังนี้ 

การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562 ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปรอยละเทากับ  86.35

และแปลผลความพึงพอใจ  5 ระดับ ตามเกณฑท่ีกําหนดเทากับ  3.63  ซึ่งเมื่อศกึษาแตละดาน ดังนี้ 

1. ขอมูลเก่ียวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2-ม.6) ที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 407 คน  มีความสุขจาก

การใชชีวิตและการเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมากที่สุด อยูในระดับ  8  จํานวน 118 คน  คิดเปนรอยละ 

28.99 รองลงมาระดับ 7 จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.31  มีคาเฉลี่ยอยูท่ี รอยละ 7.30  ซึ่งมีความสุขมาก 

2. ขอมูลเก่ียวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 407 คน  มีความภูมิใจ

จากเรียนใชชีวิตและการเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมากที่สุด อยูในระดับ 8 จํานวน 124 คน     คิดเปน

รอยละ 30.47 รองลงมาระดับ 10 จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.41  มีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 7.92  มีความภูมิใจ

มาก 

3. ขอมูลเก่ียวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2–ม.6) ที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 407 คน  มีความ

เชื่อมั่นเหมือนเดิมตอการบริหารจัดการ การจัดหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพ ความรู 

ความสามารถ และความเชื่อมั่นตอมาตรฐานของระบบการประเมินผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียนเหมือนเดิม 

    4. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทั้ง 6 ดาน ไดแก  ดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร ดานบุคลากร ดานวิชาการ

หลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน ดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตรดานความพึงพอใจประสบการณการเรียนการสอน 

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

4.1 ดานการรับรูและประสบการณ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ  และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ   

4.2 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการมคีวามพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากจํานวน 7 ขอ และระดับปานกลางจํานวน 

7 ขอ 

4.3 ดานบุคลากร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมากทุกขอ 

4.4 ดานวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) โรงเรยีนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการมคีวามพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 6 ขอ  และระดับปานกลางจํานวน 1 ขอ 
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4.5 ดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) โรงเรียนอัสสัมชญัสมุทรปราการมี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจดัการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ   

4.6 ดานความเชื่อม่ันและความพอใจนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจดัการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ   

5. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการตามสมติฐานการวิจัย โดยรวมและรายดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  จํานวน

บุตรท่ีเรียน  และ หลักสูตรการเรียนที่ตั้งไวปรากฎผลดังนี้ 

5.1 การทดสอบสมมุติฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

5.2 การทดสอบสมมุติฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่มีพี่นองเรียนมีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  

5.3 การทดสอบสมมุติฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่หลักสูตรการเรียนตางกัน 

มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและ

รายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 

5.4 การทดสอบสมมุติฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่อายุตางกันมีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร แตกตางกันมีนัยนัยสําคัญทางสถิติ 

 5.4.1 ดานบุคลากร แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) มีความ พึง

พอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการจําแนกตามอายุ ในดานบุคลากร เปนรายคูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน    

4 คู พบวา นักเรียนอายุ 15 ป มีความคดิเห็นแตกตางจากนักเรียนอาย  15 ป  และนักเรียนอายุ 15 ป มีความคิดเห็น

แตกตางจากนักเรียนอายุ  17 ป 

5.5 การทดสอบสมมุติฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่ระดับการศึกษาตางกันมีความพึง

พอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน 

แตกตางกันมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  

5.5.1  ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาพบวา นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6   
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5.5.2  ดานบุคลากรแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจําแนกตามระดับ 

การศึกษาดานบุคลากรพบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่  4  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  

5 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

5.6 การทดสอบสมมุติฐานของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่มีประสบการณการเปนนักเรียนโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาคนควาความพึงพอใจของครูตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการผลการวิจัยพบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา หลักสูตรการเรียน

และมีพ่ีนองเรยีนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ของโรงเรยีนอัสสัมชญัสมุทรปราการปรากฎผลดังนี้ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมตุิฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ ดานการรับรูและประสบการณ ดานบรรยากาศและ

สภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร ดาน

ประสบการณการเรียนการสอน   

2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ท่ีมีพี่นองเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอดานการรับรูและ

ประสบการณ ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน    

ดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร ดานประสบการณการเรียนการสอน 

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่หลักสูตรการเรียนตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอดานการรับรูและประสบการณ     

ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมสราง

เสริมหลักสูตร ดานประสบการณการเรียนการสอน 

4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่อายุตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมตุิฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอดานการรับรูและประสบการณ ดานบรรยากาศและ

สภาพแวดลอม ดานวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร ดานประสบการณ

การเรียนการสอน  สวนดานบุคลากร นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) จําแนกตามอายุ มีคิดความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  พบวา นักเรียนอายุ 15 ป มีความคิดเห็นแตกตางจาก

นักเรียนอาย  15 ป  และนักเรียนอายุ 15 ป มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนอายุ  17 ป 

5. การทดสอบสมมุติฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่ระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจ

ท่ีตอการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรท่ีมี

อิทธิพลตอดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม ดานวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมสราง

เสริมหลักสูตร ดานประสบการณการเรียนการสอน สวนดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

(ม.2- ม.6) จําแนกตามระดับการศกึษา มีคิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไว  พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 และ นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 กับดานบุคลากรนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา   (ม.2- ม.6) จําแนกตามระดับการศึกษา มีคิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่ง

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่  5 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความคิดเห็นแตกตางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่  6 

6. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.2- ม.6) ที่มีประสบการณการเปนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ตางกันมีความพึงพอใจที่ตอการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาเพศ

อาจไมใชตัวแปรที่มอีิทธิพลตอดานการรับรูและประสบการณ ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดาน

วิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร ดานประสบการณการเรยีนการสอน 

 

การวิเคราะหขอมูลของผูปกครองระดับประถมศกึษา สามารถสรุปไดดังนี้ 

การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ของ ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา  2562 ความพึงพอใจระดับดีข้ึนไปรอยละ

เทากับ  87.33 และแปลผลความพึงพอใจ  5 ระดับ ตามเกณฑที่กําหนดเทากับ  3.88  ซึ่งเมื่อศึกษาแตละดานดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองระดับประถมศึกษาจํานวน 408 คน  มีความพึงพอใจของตอ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพื่อการพัฒนานักเรียนใหเปน

บุคคลท้ังครบ คือ พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและจิตใจมากที่สุด อยูในระดับ  8  จํานวน 142 คน คิด

เปนรอยละ  34.80 รองลงมาระดับ 9 จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.59 มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.68  ซึ่งมี

ประสบการณคอนขางมาก 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองระดับประถมศึกษาจํานวน 408 คน มีความพึงพอใจของตอ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพื่อการสรางเสริมใหนักเรียนเปน

ผูที่ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา และหลักคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด อยูในระดับ  8  จํานวน 116  คน  คิดเปน

รอยละ  28.43รองลงมาระดับ 9 จํานวน  98  คน คิดเปนรอยละ 24.02มีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ  8.18  ซึ่งมี

ประสบการณคอนขางมาก 

3. ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองระดับประถมศึกษาจํานวน 408 คน  คน  มีความพึงพอใจของ

ตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพื่อการปลูกฝงใหนักเรียนรูจัก

ทํางานดวยความเพียรพยายาม อดทน อดกลั้น เสียสละ รักการแสวงหาความรู และปรับตัวเขากับสังคมและ

เทคโนโลยีในระดับสากล มีคานิยมที่ถูกตองการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักทํางานดวยความเพียรพยายาม อดทน อดกลั้น 

เสียสละ รักการแสวงหาความรู และปรับตัวเขากับสังคมและเทคโนโลยีในระดับสากล มีคานิยมท่ีถูกตองมากที่สุด อยู

ในระดับ  8 จํานวน  117  คน  คิดเปนรอยละ  28.78  รองลงมาระดับ 9 จํานวน  109 คน คิดเปนรอย  26.72      

มีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ  8.22  ซึ่งมีซึ่งมีประสบการณคอนขางมาก 

    4. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองระดับประถมศึกษาจํานวน 408 คน มีความพึงพอใจของตอ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพ่ือการยกระดับคุณภาพนักเรียน 

ดวยการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารระดับสากล การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต วิชาการและวิชาชีพ

และการใชเทคโนโลยีมากที่สุด อยูในระดับ 8 จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 30.88  รองลงมาระดับ 9 จํานวน  93 

คน คิดเปนรอยละ 22.79  มีคาเฉลี่ยอยูท่ี รอยละ  8.12  มีประสบการณคอนขางมาก 

  5. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองระดับประถมศึกษาจํานวน 408 คน มีความพึงพอใจของตอ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการ

บริหารโรงเรียนและการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล ดวยหลักสูตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ

เพียงพอมากที่สุด อยูในระดับ 8  จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 25.48  รองลงมาระดับ 9 จํานวน  100 คน คิดเปน

รอยละ 24.04  มีคาเฉลี่ยอยูท่ี รอยละ  8.05  มีประสบการณคอนขางมาก 

6. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองระดับประถมศึกษาจํานวน 408 คน มีความสุขที่บุตรหลานได

อยูไดเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมากที่สุด อยูในระดับ  8  จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 28.68  

รองลงมาระดับ 9 จํานวน  105 คน คิดเปนรอย25.74มีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ  8.24  มีประสบการณคอนขางมาก   

7. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองระดับประถมศึกษาจํานวน 408 คน มีความเชื่อมั่นตอ

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญของครูผูสอนของโรงเรียน 

ความเขมขนดานวิชาการและความสามารถในการแขงขันเชิงวิชาการภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มข้ึน

โดยรวม รอยละ 54.60  เหมือนเดิมรอยละ  39.10 และลดลงรอยละ 6.30  

8. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทั้ง 7 ดาน ไดแก  ดานการรับรูและประสบการณ ดานบรรยากาศและ

สภาพแวดลอม ดานการบริหารฝายบริหารและครูผูสอน  ดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ดาน

วิชาการหลักสูตร ดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร ดานความพึงพอใจ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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        8.1 ดานการรับรูและประสบการณ ผูปกครองระดับประถมศึกษามคีวามพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมากจํานวน 1 ขอ และระดบัปานกลางจํานวน 6 ขอ   

8.2 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม ผูปกครองระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความ

พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดจํานวน 4 ขอ และระดับมากจํานวน 15 ขอ 

8.3 ดานการบริหารฝายบริหารและครผููสอน  ผูปกครองระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ  

8.4 ดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ผูปกครองระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการมคีวามพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากจํานวน 5 ขอ และระดับปานกลางจํานวน 

2 ขอ   

8.5 ดานวิชาการหลักสูตร ครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากทุกขอ   

8.6 ดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร ผูปกครองระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความ

พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากจํานวนทุกขอ   

8.7 ดานความพึงพอใจ ผูปกครองระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ   และระดับมากจํานวน 4 ขอ   

9. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการตามสมติฐานการวิจัย โดยรวมและรายดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  จํานวน

บุตรท่ีเรียน  และ หลักสูตรการเรียนที่ตั้งไวปรากฎผลดังนี้ 

9.1 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับประถมศกึษาท่ีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  

9.2 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันมี

นัยสําคญัทางสถิติ 
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9.3 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตาง

กันมีนัยสําคัญทางสถิติที่เมื่อพิจารณารายดานพบวา  

9.3.1 ดานการบริหาร ฝายบริหารแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศกึษาต่ํากวา

ปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท  และผูปกครองที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรมีคีวามคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีระดับการศกึษาปริญญาโท 

9.3.2 ดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติพบวา ผูปกครอง

ท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท  และ

ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรมีีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท 

9.4 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับประถมศกึษาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันมีนัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.5 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

9.4.1 ดานการรับรูและประสบการณมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองที่มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพคาขายและผูปกครองที่มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนมีความคิดเห็นแตกตางจากอาชีพอื่น ๆ 

 9.5 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับประถมศึกษาท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ 

9.5.1 ดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

พบวาผูปกครองท่ีมีรายได 30,001 – 50,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันผูปกครองท่ีมีรายไดมากกวา 110,000 

บาท , ผูปกครองที่มีรายได ผูปกครองที่มีรายได 50,001 – 70,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางกันผูปกครองที่มี

รายได 70,001 – 90,000 บาท  และผูปกครองที่มีรายได 90,001 – 110,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกัน

ผูปกครองที่มีรายได มากกวา 110,000 บาท 

         9.6 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีจํานวนบุตรที่เรียน ในโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

9.6.1 ดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

พบวาผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบุตรเรียน 1 คน มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีบุตรเรียน    

2 คน ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบุตรเรียน 1 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีบุตรเรียน    

3 คน และผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบุตรเรียน 2 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีบุตรเรียน 

3 คน   

9.6.2 ดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองนักเรียน

ระดับประถมศึกษาที่มีบุตรเรียน 1 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีบุตรเรียน 2 คน ผูปกครองนักเรียน
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ระดับประถมศึกษาท่ีมีบุตรเรียน 1 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีบุตรเรียน 3 คน และผูปกครอง

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบุตรเรียน 2 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีบุตรเรียน 3 คน 

9.7 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีบุตรเรียนหลักสูตร ในโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

9.7.1 ดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา

ผูปกครองที่มีลูกเรียนหลักสูตร MLP มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีลูกเรียนหลักสูตร EP 

 

อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาคนควาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการผลการวิจัยพบวา  ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีเพศ 

อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได จํานวนบุตรที่เรียนและหลักสูตรการเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปรากฎผลดังนี้ 

1. ผูปกครองระดับประถมศึกษาที่เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูและประสบการณ บรรยากาศและ

สภาพแวดลอม การบริหารฝายบริหารและครูผูสอน  ดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส วิชาการ

หลักสูตร กิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร และความพึงพอใจ สอดคลองกับ บัวหนิม ธนจรัสสกุล (2559 ,บทคัดยอ)     

ไดศึกษา เรื่อง การศกึษาความพึงพอใจของผูปกครองตอคุลักษณะอันพึงประสงคของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบาน

หวยฟอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน พบวา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอคุลักษณะอัน

พึงประสงคของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานหวยฟอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน จําแนกตามเพศ มีความ

พึงพอใจตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 

2. ผูปกครองระดับประถมศึกษาท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานท่ีตั้งไว เปนเพราะวาอายุอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ การรับรูและประสบการณ บรรยากาศและ

สภาพแวดลอม การบริหารฝายบริหารและครูผูสอน  ดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส วิชาการ

หลักสูตร กิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร และความพึงพอใจ สอดคลองกับ บัวหนิม ธนจรัสสกุล (2559 ,บทคัดยอ)     

ไดศึกษา เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูปกครองนักเรียนโรงเรียน

บานหวยฟอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน พบวา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานหวยฟอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน จําแนก

ตามอายุ มีความพึงพอใจตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.  ผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลอง
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กับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการรับรูและประสบการณ บรรยากาศและ

สภาพแวดลอม วิชาการหลักสูตร กิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร และความพึงพอใจ สวนดานการบริหาร ฝายบริหาร

ผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกัน  มีความคิดแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  

พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาโท  และผูปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาโทสอดคลองกับ ศิริพร เพิ่มผล (2549,หนา 112) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน

ตอการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาน กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบานพระเนตร)

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา 

ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

และบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก และพบวาผูปกครองนักเรียนที่มีระดับ

การศกึษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานสถานศึกษาดานวิชาการแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทงสถิติ

ท่ีระดับ 0.05  และดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท  และผูปกครองที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทสอดคลองกับ สุดใจ ศรีบุญ

เรือง (2544, :26) กลาววา สภาพงานอาคารสถานที่  ท่ีเปนปจจัยเสริมใหสภาพแวดลอมทางการเรียนมีความ

เหมาะสม ไดแก การมีอุปกรณการสอนอยูในหองเรยีนเพื่อสะดวกในการนํามาใช สภาพภายในหองเรียนตองใหเหมาะ

กับประโยชนใชสอยในดานสื่อการสอน (Instructional media) เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจเกิดการ

เรียนรูไดเร็วขึ้น การจัดสื่อการสอนเปนการนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพทางดานวิชาการและสภาพแวดลอมทางการเรียน ดานอาคารสถานที่ใหมีปริมาณคุณภาพเพียงพอ

เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรูของนักเรียนเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิง ตลอดถึงการกอใหเกิด

บรรยากาศท่ีดีในการศึกษาเลาเรียน ซึ่งจะสงเสริมการพัฒนาของนักเรียนในทุก ๆ ดาน ไมวาเปนดานรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญา ซึ่งอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนวานอกจากจะอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงานทางการศึกษาในดานการสอนแลว ยังมีสวนชวยเสริมสรางความเจริญงอกงามทางดานรางกายดานจิตใจ 

ดานสังคมและสติปญญาของนักเรียนเปนอยางมาก การกําหนดแผนผังอาคารการจัดบริเวณและการจัดสภาพแวดลอม

เพื่อใหตอบสนองตอการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กโดยหลักการแลวจะไมนิยมการวางรูปแบบตายตัวมีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งรูปราง ขนาดทรวดทรงเพื่อประโยชนดานการเรียนการสอน และการปรับใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมากนักเรียนไดพบเห็นสภาพบรรยากาศท่ีดีงามจะเปนการกระตุนเราทางสติปญญา เสริม

พัฒนาการทางสุนทรียและความซาบซึ้งในความงามเมื่อเติบโตก็จะสามารถสรางสรรคสิ่งแวดลอมทางสังคมไดโดย

อาศยัประสบการณในอดีต ซึ่งสวนใหญไดมาจากโรงเรียนในชวงพัฒนาบุคลิกภาพการจัดสภาพแวดลอมในลักษณะนี้

เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งเราเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม ๆ การจัดสภาพสิ่งแวดลอมในหองเรียน

บรรยากาศชั้นเรียน เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียนโดยตรงบรรยากาศการเรียนท่ีดีจะชวย

สนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนเต็มความสามารถ และสงเสรมิความรวมมือระหวางครูและนักเรียน และระหวางนักเรียน
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ดวยกัน จะชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี

เจตคติที่ดีตอตนเองและผูอื่น นอกจากนี้ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับบทเรียน สถานที่ตั้งทั้งในหองเรียน

และนอกหองเรียน ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนลวนมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการเรียนการสอน การสราง

บรรยากาศใหเกิดความรัก ความไววางใจ ศรัทธาเชื่อมั่น จําเปนตองประสานและรวมมือกัน เพื่อใหเกิดประโยชนการ

เรียนรูในลักษณะบูรณาการ เชื่อมโยงสูการปฏิบัติในชีวิตสรุปไดวา สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่เปนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนประชากรท่ีดีของชาติ ใหเปนผูมีคุณธรรม คุณภาพทั้งดานวิชาการ และ

พัฒนาบุคลิกภาพ การสรางอาคารสถานท่ีตลอดจนการจัดหองเรียน ตองมีความเปนระเบียบเรียบรอยนาดูและเอ้ือ

ประโยชนตอการใชสอย ดังนั้น ผูบรหิารควรใหความสําคญัและเอาใจใสตอสภาพแวดลอมของสถานศึกษาอยางจริงจัง 

4. ผูปกครองระดับประถมศึกษาท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการไมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ บรรยากาศและสภาพแวดลอม การบริหารฝายบริหารและ

ครูผูสอน  ดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส วิชาการหลักสูตร กิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร และ

ความพึงพอใจ แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานการรับรูและประสบการณผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มี

ระดับการศึกษาแตกตางกันมีคิดความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  พบวา ผูปกครองท่ีมีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพคาขายและผูปกครองที่มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนมีความคิดเห็นแตกตางจากอาชีพอื่น ๆสอดคลองกับ สุกัญญา  ธรรมประเสริฐ (2545 , หนา 72)        

ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา อําเภอบางบึง จังหวัด

ชลบุรีที่มีอาชีพคาขาย รับราชการ รัฐวิสาหกิจและรับจาง พบวา มีความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.  ผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูและประสบการณ บรรยากาศและ

สภาพแวดลอม วิชาการหลักสูตร กิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร และความพึงพอใจ สวนดานอุปกรณ เทคโนโลยี 

เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคิดความแตกตางกันซึ่ง

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  พบวา ผูปกครองที่มีรายได 30,001- 50,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกัน

ผูปกครองที่มีรายไดมากกวา 110,000 บาท , ผูปกครองท่ีมีรายได ผูปกครองที่มีรายได 50,001- 70,000 บาท มี

ความคิดเห็นแตกตางกันผูปกครองที่มีรายได 70,001- 90,000 บาท  และผูปกครองท่ีมีรายได 90,001- 110,000 

บาทมคีวามคิดเห็นแตกตางกันผูปกครองท่ีมีรายได มากกวา 110,000 บาทสอดคลองกับคํากลาวของศิริจันทร (2545) 

ในเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนสําหรับบุตรหลานเขา

โรงเรียน:กรณีศึกษาอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูปกครองที่มีรายไดสูงสวนใหญมีความ

ตองการและความคาดหวังใหโรงเรียนจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน 

6. ผูปกครองระดับประถมศึกษาท่ีมีจํานวนบุตรท่ีเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางมีความพึง

พอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกันมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจไมใชตัว

แปรที่มีอิทธิพลตอการรับรูและประสบการณ บรรยากาศและสภาพแวดลอม วิชาการหลักสูตร และความพึงพอใจ 

สวนดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส มีผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตาง

กัน มีความคิดแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  พบวา ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบุตร

เรียน 1 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีบุตรเรียน 2 คน  ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบุตร

เรียน 1 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีบุตรเรียน 3 คน และผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มี

บุตรเรียน 2 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีบุตรเรียน 3 คน  และดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร

ผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคิดความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  

พบวา ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบุตรเรียน 1 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีบุตรเรียน    

2 คน  ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีบุตรเรียน 1 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีบุตรเรียน   

3 คน และผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบุตรเรียน 2 คนมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีบุตรเรียน 

3 คน 

7. การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับประถมศึกษาท่ีมีบุตรเรียนหลักสูตรในโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการมคีวามพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปน

เพราะวาเพศอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการรับรูและประสบการณ บรรยากาศและสภาพแวดลอม วิชาการ

หลักสูตร  ดานกิจกรรมสรางเสริมหลักสูตร และความพึงพอใจ สวนดานอุปกรณ เทคโนโลยี เครื่องมือ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ผูปกครองระดับประถมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคิดความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว พบวาผูปกครองที่มีลูกเรียนหลักสูตร MLP มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีลูกเรียน

หลักสูตร EP 

 

การวิเคราะหขอมูลของผูปกครองระดับมัธยมศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ 

การศกึษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ของ 

ผูปกครองนักเรียนระดับและมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562 ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปรอยละเทากับ  90.73 และ

แปลผลความพึงพอใจ  5 ระดับ ตามเกณฑท่ีกําหนดเทากับ  3.75  ซึ่งเมื่อศกึษาแตละดานดังนี้ 

1. ขอมูลเก่ียวกับมีความพึงพอใจของผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 416 คน ในชวง 

6 เดือนท่ีผานมา เคยเขารวมประชุมผูปกครองเพื่อรับฟงวิสัยทัศนและนโยบายกับคณะผูบริหารของโรงเรียนจํานวน  

364 คน คิดเปนรอยละ  87.50 และไมเคย จํานวน  52 คน คิดเปนรอยละ  12.50 

2. ขอมูลเก่ียวกับมีผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 416 คน มีประสบการณเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพื่อการพัฒนา

นักเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและจิตใจมากท่ีสุดอยูในระดับ  8  จํานวน  
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133  คน  คิดเปนรอยละ  31.97  รองลงมาระดับ 7 จํานวน  80  คน คิดเปนรอยละ  19.23  มีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ  

7.68  ซึ่งมีประสบการณคอนขางมาก 

3. ขอมูลเก่ียวกับผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 416 คน มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพื่อสรางเสริมใหนักเรียนเปนผูที่ยึด

มั่นในหลักธรรมของศาสนา และหลักคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมากท่ีสุด อยูในระดับ  8  จํานวน  133  คน  คิด

เปนรอยละ 31.97 รองลงมาระดับ 9 จํานวน  81  คน คิดเปนรอยละ  19.47  มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูที่รอยละ 

7.74  ซึ่งมีประสบการณคอนขางมาก 

4. ขอมูลเก่ียวกับผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 416 คน มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพื่อการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักทํางาน

ดวยความเพียรพยายาม อดทน อดกลั้น เสียสละ รักการแสวงหาความรู และปรับตัวเขากับสังคมและเทคโนโลยีใน

ระดับสากล มีคานิยมที่ถูกตองมากที่สุด อยูในระดับ 9 จํานวน 109 คน  คิดเปนรอยละ 26.20 รองลงมาระดับ 8 

จํานวน  104 คน คิดเปนรอย25.00  มีคาเฉลีย่โดยภาพรวมอยูที่ รอยละ 7.91 ซึ่งมีซึ่งมีประสบการณคอนขางมาก 

 5. ขอมูลเก่ียวกับผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 416 คน มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพื่อการยกระดับคุณภาพนักเรียน 

ดวยการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารระดับสากล การคิด การแกปญหาการใชทักษะชีวิต วิชาการและวิชาชีพ

และการใชเทคโนโลยีมากที่สุด อยูในระดับ  8  จํานวน 106 คน  คิดเปนรอยละ  25.48  รองลงมาระดับ 9 จํานวน  

97 คน คิดเปนรอยละ 23.32  มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูที่ รอยละ 7.87  มีประสบการณคอนขางมาก 

6. ขอมูลเกี่ยวกับผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 416 คน มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร

โรงเรียนและการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล ดวยหลักสูตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ

มากที่สุด อยูในระดับ  8  จํานวน  106  คน  คิดเปนรอยละ  25.48  รองลงมาระดับ 9 จํานวน  100 คน คิดเปนรอย 

24.04  มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูที่ รอยละ  8.05  มีประสบการณคอนขางมาก 

7. ขอมูลเก่ียวกับผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 416 คน มีความสุขที่บุตรหลานได

อยูไดเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมากที่สุด อยูในระดับ  8  จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 35.10  

รองลงมาระดับ 9 จํานวน  111 คน คิดเปนรอย26.68มีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 8.38 มีประสบการณคอนขางมาก   

8. ขอมูลเก่ียวกับผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 416 คน สวนมากความเชื่อมั่น

เพิ่มข้ึนใน มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนความรูความสามารถและความเช่ียวชาญของครูผูสอนของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการความเขมขนดานวิชาการและความสามารถในการแขงขันเชิงวิชาการภายนอกทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติของโรงเรียนและความเชื่อมั่นเหมือนเดิมในมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการ 

    9. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป 2562  ทั้ง 7 ดาน โดยรวมและรายดานมี 6 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ดานความพึงพอใจ  ดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร 
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ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการบริหาร ฝายบริหารและครูผูสอนดานบรรยากาศและ

สภาพแวดลอม ดานการรับรูและประสบการณตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

9.1 ดานการรับรูและประสบการณ ผูปกครองระดับมัธยมศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับปานกลางจํานวน 6 ขอ  และมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย จํานวน 1 ขอ   

9.2 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม ผูปกครองระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความ

พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากจํานวน 13 ขอ และระดับปานกลางจํานวน 2 ขอ 

9.3 ดานผูบริหาร ฝายบริหารและครูผูสอนผูปกครองระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

9.4 ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน ผูปกครองระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการมคีวามพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ  

9.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตรผูปกครองระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอ

การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยุในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ   

9.6 ดานความพึงพอใจ ผูปกครองระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ   และระดับมากจํานวน 4 ขอ   

10. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการตามสมติฐานการวิจัย โดยรวมและรายดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  จํานวน

บุตรท่ีเรียน  และ หลักสูตรการเรียนที่ตั้งไวปรากฎผลดังนี้ 

10.1 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับมธัยมศึกษาที่เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.5 

10.1.1 ดานการรับรูและประสบการณแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่

เปนเพศชายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองมัธยมศึกษาที่เปนเพศหญิง 

10.1.2ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองระดับมัธยมศึกษา

ท่ีเปนเพศชายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองมัธยมศกึษาท่ีเปนเพศหญิง 

10.1.3 ดานการบริหาร ฝายบริหารและครูผูสอนแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองระดับ

มัธยมศึกษาที่เปนเพศชายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองมัธยมศึกษาที่เปนเพศหญิง 
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10.1.4 ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครอง

ระดับมัธยมศึกษาที่เปนเพศชายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองมัธยมศึกษาที่เปนเพศหญิง 

10.1.5 ดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่

เปนเพศชายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองมัธยมศึกษาที่เปนเพศหญิง 

10.1.6 ดานความพึงพอใจแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่เปนเพศชายมี

ความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองมัธยมศึกษาที่เปนเพศหญิง 

10.2 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  

   10.2.1 ดานการบริหาร ฝายบริหารและครูผูสอนพบวา ผูปกครองที่มีอายุต่ํากวา 30 ปมีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองอายุ 60 ปข้ึนไป  ผูปกครองที่มีอายุ 31-40มีมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอายุ 60 

ปขึ้นไป  ผูปกครองที่มีอายุ 41-50มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  ผูปกครองท่ีมีอายุอายุ 50 

– 60 มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอายุอายุ 60 ปขึ้นไป 

10.3 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน ไม

แตกตางกันมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   

10.4 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับมัธยมศึกษาท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

10.4.1 ดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองที่มีอาชีพ

ขาราชการ/เจาหนาที่ขอรัฐมีความคดิเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอาชีพทนายความ ผูปกครองท่ีมีอาชีพขาราชการ/

เจาหนาที่ของรัฐมีความคิดเห็นแตกตางจากมีผูปกครองที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผูปกครองที่มีอาชีพ

ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ผูปกครองที่มีอาชีพทนายความมี

ความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอาชีพคาขาย  ผูปกครองที่มีอาชีพทนายความมีความคิดเห็นแตกตางจาก

ผูปกครองท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว ผูประกอบการ ผูปกครองท่ีมีอาชีพคาขายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ผูปกครองที่มีอาชีพอาชีพธุรกิจสวนตัวมีความคิดเห็นแตกตางจากผูประกอบการ

ผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืน ๆ 

10.4.2 ดานความพึงพอใจมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองท่ีมีอาชีพขาราชการ/

เจาหนาที่ของรัฐมีมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพทนายความ  ผูปกครองที่มีอาชีพขาราชการ/

เจาหนาที่ของรัฐมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพอื่น ๆ   ผูปกครองที่มีอาชีพอาชีพทนายมีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพคาขาย  ผูปกครองที่มีอาชีพทนายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน  ผูปกครองที่มีอาชีพอาชีพคาขายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอาชีพอาชีพอ่ืน ๆ  
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10.5 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ 

10.5.1 ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาผูปกครองที่มีรายได 

30,001 – 50,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันผูปกครองที่มีรายไดมากกวา 110,000 บาท  ผูปกครองที่มีรายได 

ผูปกครองที่มีรายได 50,001- 70,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางกันผูปกครองที่มีรายได 70,001- 90,000 บาท  

และผูปกครองที่มีรายได 90,001- 110,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันผูปกครองที่มีรายได มากกวา 110,000 

บาท 

10.5.2 ดานการบริหาร ฝายบริหารและครูผูสอน พบวา ผูปกครองที่มีรายได ต่ํากวา  30,000 บาท มีความ

คิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 30,001- 50,000 บาท  ผูปกครองที่มีรายได 30,001- 50,000 บาท มีความ

คิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีรายได 90,001- 110,000 บาท  ผูปกครองที่มีรายได 30,001- 50,000 บาท มีความ

คิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 110,000 บาทขึ้นไป ผูปกครองท่ีมีรายได 50,001- 70,000 บาท  มีความ

คิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีรายได 90,001- 110,000 บาท ผูปกครองท่ีมีรายได  50,001- 70,000 บาท มีความ

คิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 110,000 บาท  ผูปกครองที่มีรายได 70,001- 90,000 บาท มีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 110,000 บาท และผูปกครองท่ีมีรายได 90,001- 110,000 บาท ความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 110,000 บาท 

10.5.3 ดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร พบวา ผูปกครองท่ีมีรายไดต่ํากวา  30,000 บาท มีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองท่ีมีรายได 50,001- 70,000 บาท ผูปกครองท่ีมีรายได 30,001- 50,000 บาทมีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 90,001- 110,000 บาท  ผูปกครองที่มีรายได 30,001- 50,000 บาทมีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 110,000 บาทขึ้นไป  ผูปกครองที่มีรายได 50,001- 70,000 บาท มีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 90,001- 110,000 บาท ผูปกครองที่มีรายได 70,001- 90,000 บาท มีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 90,001 – 110,000 บาท,ผูปกครองที่มีรายได 70,001- 90,000 บาทมีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 110,000 บาทข้ึนไป 

         10.6 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่มีจํานวนบุตรที่เรียน ในโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกันมีนัยนัยสําคญัทางสถิติที่ 

10.7 การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่มีบุตรเรียนหลักสูตรในโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

10.7.1 ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา

ผูปกครองที่มีลูกเรียนหลักสูตร MLP มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีลูกเรียนหลักสูตร EP 
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อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาคนควาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการผลการวิจัยพบวา  ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีเพศ 

อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได จํานวนบุตรที่เรียนและหลักสูตรการเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการปรากฎผลดังนี้ 

          1. ผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว เปนเพราะวาเพศอาจเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ ดานการรับรูและประสบการณดานบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมดานการบริหาร ฝายบริหารและครูผูสอนดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนดานกิจกรรม

สงเสริมหลักสูตรดานความพึงพอใจสอดคลองกับนิจกาญจน  นามมาลา (2559,หนา 66) ไดศึกษาเรื่องการศึกษา

ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ พบวา 

ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ และสอดคลองกับ นิวัฒน  เรืองศิลป (2559,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ

บริหารงานโรงเรียนสระโบสถวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 5 พบวา  

ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรยีนสระโบสถวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมเขต 5 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2. ผูปกครองระดับมัธยมศึกษาท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมตุิฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาอายุอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ ดานการรับรูและประสบการณดานบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรสวนดานการบริหาร ฝาย

บริหารและครูผูสอนมีความคิดแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวพบวา ผูปกครองที่มีอายุต่ํากวา 30 ปมี

ความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองอายุ 60 ปข้ึนไป  ผูปกครองที่มีอายุ 31-40 มีมีความคิดเห็นแตกตางจาก

ผูปกครองท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป  ผูปกครองที่มีอายุ 41-50 มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป 

ผูปกครองท่ีมีอายุ 50 - 60มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปกับ ดานความพึงพอใจ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวพบวา ผูปกครองท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ปมีความคิดเห็น

แตกตางจากผูปกครองอายุ 60 ปขึ้นไป ผูปกครองที่มีอายุ 31-40มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป , ผูปกครองท่ีมีอายุ 41-50 มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป ผูปกครองท่ีมีอายุ        

50 – 60 มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  

3. ผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาระดับการศึกษาอาจไมใชตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ ดานการรับรูและประสบการณดาน

บรรยากาศและสภาพแวดลอมดานการบริหาร ฝายบริหารและครูผูสอนดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ

สอนดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานความพึงพอใจนิวัฒน  เรืองศิลป (2559,บทคัดยอ) ไดศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจ
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ของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนสระโบสถวิทยาคาร จังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมเขต 5 พบวาผูปกครองท่ีมีวุฒิทางการศกึษาตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารงานโรงเรียน

สระโบสถวิทยาคารจังหวัดลพบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมเขต 5 ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคญัทางสถิติ  

4.  การทดสอบสมมุติฐานของผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาอาชีพแตกตางกัน อาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ ดานการรับรู

และประสบการณดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมดานการบริหาร ฝายบริหารและครูผูสอนดานการบริหาร

หลักสูตรและการเรียนการสอนสวนดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ซึ่งสอดคลอง

กับสมมุติฐานที่ต้ังไวพบวาผูปกครองที่มีอาชีพขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มี

อาชีพทนายความ ผูปกครองที่มีอาชีพขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐมีความคิดเห็นแตกตางจากมีผูปกครองที่มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน ผูปกครองที่มีอาชีพขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมี

อาชีพอ่ืน ๆ ผูปกครองท่ีมีอาชีพทนายความมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอาชีพคาขาย ผูปกครองที่มีอาชีพ

ทนายความมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว ผูประกอบการ ผูปกครองท่ีมีอาชีพคาขายมี

ความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผูปกครองท่ีมีอาชีพอาชีพธุรกิจสวนตัวมีความ

คิดเห็นแตกตางจากผูประกอบการผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืน ๆ และดานความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิต ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวพบวาผูปกครองที่มีอาชีพขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐมีความคิดเห็นแตกตาง

จากผูปกครองที่มีอาชีพทนายความ ผูปกครองที่มีอาชีพขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐมีความคิดเห็นแตกตางจาก

ผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ผูปกครองที่มีอาชีพอาชีพทนายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพคาขาย 

ผูปกครองที่มีอาชีพทนายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผูปกครองที่มีอาชีพ

อาชีพคาขายมีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืน ๆ สอดคลองกับ ศริยาสุขพานิช (2532 , หนา 131 - 

135) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูปกครองตอโรงเรียนและการศึกษาของบุตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม

สามัญศึกษาในเขตอําเภอนครปฐมจังหวัดนครปฐม พบวา ความแตกตางในความคิดของผูปกครองตอโรงเรียนและ

การศึกษาของบุตรมีความสัมพันธกับอาชีพของผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการจะมีความคิดเห็นในการใหความสําคัญ

ในการดําเนินงานของโรงเรียนมีความสนใจและหวงใยการดําเนินของโรงเรียนมากกวาผูปกครองท่ีมีอาชีพเอกชนและ

อาชีพอิสระ  สอดคลองกับ รจนา ไชยโกฎิ (2548,หนา 61) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหาร

ของโรงเรยีนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดตราด พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงาน

ของโรงเรยีนจําแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5. ผูปกครองระดับมัธยมศึกษาที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว เปนเพราะวารายไดแตกตางกัน อาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ ดานการรับรูและประสบการณดานการบริหาร

หลักสูตรและการเรียนการสอนดานความพึงพอใจสวนดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม มีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวพบวาผูปกครองท่ีมีรายได 30,001- 50,000 บาทมีความคิดเห็น
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แตกตางกันผูปกครองที่มีรายไดมากกวา 110,000 บาท ผูปกครองที่มีรายได ผูปกครองที่มีรายได 50,001- 70,000 

บาท มีความคิดเห็นแตกตางกันผูปกครองที่มีรายได 70,001-90,000 บาท และผูปกครองที่มีรายได 90,001 – 

110,000 บาทมีความคิดเห็นแตกตางกันผูปกครองที่มีรายได มากกวา 110,000 บาทกับดานการบริหาร ฝายบริหาร

และครูผูสอน มีคิดความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวพบวา ผูปกครองที่มีรายได ต่ํากวา  30,000 

บาท มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 30,001- 50,000 บาท  ผูปกครองที่มีรายได 30,001- 50,000 

บาท มีความคดิเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 90,001- 110,000 บาท  ผูปกครองที่มีรายได 30,001- 50,000 

บาท มีความคดิเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีรายได 110,000 บาทขึ้นไป ผูปกครองที่มีรายได 50,001 -70,000 บาท 

มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมีรายได 90,001- 110,000 บาท ผูปกครองที่มีรายได  50,001- 70,000 บาท 

มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 110,000 บาท , ผูปกครองที่มีรายได 70,001- 90,000 บาท  มีความ

คิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 110,000 บาท และผูปกครองที่มีรายได 90,001- 110,000 บาท ความ

คิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีรายได 110,000 บาทและดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร มีคิดความแตกตางกันซึ่ง

สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ผูปกครองที่มีรายไดตํ่ากวา  30,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองท่ีมี

รายได 50,001- 70,000 บาท ผูปกครองที่มีรายได 30,001- 50,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มี

รายได 90,001- 110,000 บาท  ผูปกครองท่ีมีรายได 30,001- 50,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มี

รายได 110,000 บาทขึ้นไป ผูปกครองที่มีรายได 50,001- 70,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มี

รายได 90,001- 110,000 บาท ผูปกครองที่มีรายได 70,001- 90,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มี

รายได 90,001- 110,000 บาท,ผูปกครองที่มีรายได 70,001- 90,000 บาท มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มี

รายได 110,000 บาทขึ้นไป 

6. ผูปกครองระดับมัธยมศึกษาท่ีมีจํานวนบุตรท่ีเรียนหลักสูตร  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว เปนเพราะวาจํานวนบุตรอาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอดานการรับรูและประสบการณดาน

บรรยากาศและสภาพแวดลอมดานการบริหาร ฝายบริหารและครูผูสอนดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ

สอนดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานความพึงพอใจ 

7. ผูปกครองระดับมัธยมศกึษาที่มีบุตรเรียนหลักสูตร ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

เปนเพราะวาบุตรเรียนหลักสูตร อาจไมใชตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ ดานการรับรูและประสบการณดานบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนดานกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานความพึงพอใจสวน

ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  มีความคิดแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวพบวา

ผูปกครองที่มีลูกเรียนหลักสูตร MLP มีความคิดเห็นแตกตางจากผูปกครองที่มีลูกเรียนหลักสูตร EP 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมทุรปราการ 
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5.3 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 

การจัดทํา รายงานการประเมินตนเอง เปนการสรุปผลการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

ความสําคัญในการบริหารงานของโรงเรียนในดานตาง ๆ ตามสภาพจริงในปการศึกษา 2562 โรงเรียนไดจัดทํา

แผนปฏิบัติงานตลอดป ตามแผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ.2562-2564) ที่มีนโยบายใหบุคลากรฝายตาง ๆ ดําเนินงานและ

โครงการตามแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบสรุปและประเมินผลของแตละงาน โครงการอยางสม่ําเสมอ 

โดยมีการติดตามและรวบรวมผลการประเมินเพื่อจะไดทราบจุดเดนและจุดท่ีควรแกไขเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

โรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดในปการศึกษาตอไป 

 

5.3.1 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

การประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานไดแก มาตรฐานท่ี 1   

คุณภาพของผูเรียนมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ไดแก มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพผูเรียนตามอัตลักษณการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยมาตรฐานที่ 2 ผูเรียนแสวงหาความ

เปนเลิศมาตรฐานที่ 3 คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต และมาตรฐานที่ 4 

คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรตแปลผลการประเมินคุณภาพที่ได 

ดังนี้ 

ระดับคะแนน ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

1 1.00 – 1.49 0.00 – 59.99 กําลังพัฒนา 

2 1.50 – 2.49 60.00 – 69.99 ปานกลาง 

3 2.50 – 3.49 70.00 – 79.99 ดี 

4 3.50 – 4.49 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 

5 4.50 – 5.00 90.00 – 100 ยอดเย่ียม 

 

1. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนผูเรียน

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

ผ ล ก า ร

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ 

ที่ได 

ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

1 

มีความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

  
92.00 4,577 4,221 92.22 ยอดเย่ียม 

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการ

อานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศกึษากําหนด 

 

 

  4,211 92.00 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนผูเรียน

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

ผ ล ก า ร

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ 

ที่ได 

ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

 

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการ

เขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศกึษากําหนด 

 

 

  4,211 92.00 

 

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการ

สื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศกึษากําหนด 

 

 

  4,211 92.00 

 

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการ

คิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศกึษากําหนด 

 

 

  4,231 92.44 

 

2 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อ ย า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ  อ ภิ ป ร า ย

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นและแกปญหา 

  

94.00 4,577 4,321 94.41 ยอดเยี่ยม 

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถ

ในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ 

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ (3.3)  

    4,370 95.48 

 

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคดิเห็น (4.3) 
    4,279 93.49 

 

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหา

อยางมีเหตุผล (4.2) 
    4,314 94.25 

 

3 

มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

(4.4) 
  93.00 4,577 4,317 94.32 

 

ยอดเยี่ยม 

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถ

ในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทมี 

    4,317 94.32 

 

3 . 2  ร อ ยล ะขอ งผู เ รี ยน สาม า รถ

เชื่อมโยงองคความรูและประสบการณ

มาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจ

เปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน 

ชิ้นงาน ผลผลิต 

    4,317 94.32 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวน

ผู เ รียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ผูเรียนผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

ผลกา ร

ประเมิน

( ร อ ย

ละ) 

ผ ล ก า ร

ป ระ เ มิ น

คุณภาพ 

ทีไ่ด 

ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

4 มีความสามารถ ในการใช เทคโน โลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร (3.4) 
  96.00 4,577 4,499 98.30 ยอดเย่ียม 

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

    4,499 98.30  

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถใน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดาน

การเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยาง

สรางสรรค และมีคุณธรรม 

    4,499 98.30  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศกึษา 
  84.00 4,530 3732 81.53 ดีเลิศ 

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลกุารเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
    3732 81.53  

5.2รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาใน

การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก

พื้นฐานเดิม 

    240 -5.31  

5.3รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาใน

ผลการทดสอบระดับชาติ  หรือผลการ

ทดสอบอื่น ๆ 

    251 -5.55  

6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตอ

งานอาชีพ 
  95.00 4,577 4,404 96.22 ยอดเย่ียม 

6.1 รอยละของผูเ รียนมีความรู ทักษะ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศกึษาตอ  
    4,411 96.36  

6.2 รอยละของผูเ รียนมีความรู ทักษะ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรอืงานอาชีพ 

    4,397 96.07  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่

สถานศกึษากําหนด 
  97.00 4,577 4,456 97.35 ยอดเย่ียม 

1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่

มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   
    4,456 97.35  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

จํานวน

ผูเรียน 

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวน

ผูเรียนผาน

เกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

ผ ล ก า ร

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ 

ที่ได 

ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

 1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและ

จิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม 

    4,456 97.35  

2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน

ไทย 
  95.00 4,577 4,377 95.62 ยอดเยี่ยม 

2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจใน

ทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย  
    4,377 95.62  

2.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย 

    4,377 95.62  

3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 
  96.00 4,577 4,430 96.79 ยอดเยี่ยม 

- รอยละของผู เรียนยอมรับและอยู

รวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล

ในดานเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี 

    4,430 96.79  

4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  89.00 4,577 4,242 92.67 ยอดเยี่ยม 

4.1 รอยละของผู เ รียนมีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมใน

แตละชวงวัย  (นน./สส.) 

    4,096 89.50  

4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยู

รวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจ

ผู อื่ น  ไ ม มี ค ว า ม ขั ด แ ย ง กั บ ผู อื่ น

(1.13.10) 

    4,386 95.83  

                สรปุผลการประเมิน =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                       จํานวนประเด็นพิจารณา 
93.94 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

1 

มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน (93.33) 
  5 ยอดเย่ียม 

 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

(93.33) 

    

1 .2  กําหนด วิสัย ทัศน  และพันธกิจ  ที่สอดคลอง 

เชื่อมโยง           กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ 

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตน

สังกัด (92.00) 

    

1.3 กําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอ             

การเปลี่ยนแปลงของสังคม (94.67) 
    

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความ

เห็นชอบ จากคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน(93.33) 
    

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน

เผยแพร ตอสาธารณชน(93.33) 
    

2 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (93.20)   5 ยอดเย่ียม 

2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

อยางเปนระบบ (98.00) 
    

2 .2  มีการนํ าแผนไปปฏิ บัติ  ติดต ามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเ น่ือง 

(94.00) 

    

2.3  มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา

จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ

ภายใน (92.00) 

    

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนา

สถานศึกษา (90.00) 
    

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา (92.00) 

    

3 

ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย (95.38) 

 

  5 ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบัต ิ
ไม 

ปฏิบัติ 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (95.38) 
    

3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการ

พัฒนาหลักสูตรตามความตอ งการของผู เรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

(98.46) 

    

3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง (95.38) 
    

3.4  กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ

เรยีนการสอนทุกกลุมเปาหมาย (92.31) 
    

3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม (95.38) 
    

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

(90.40) 
  5 ยอดเย่ียม 

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (92.00) 
    

4.2  จัดใหมีชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ(90.00)     

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการ

พัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน(94.00) 
    

4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 

บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน(9600) 
    

4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปน

แบบอยางที่ดีท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน(80.00) 
    

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการ

จัดการเรยีนรูอยางมีคุณภาพ(94.08) 
  5 ยอดเย่ียม 

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่

เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย(97.60) 
    

5.2  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน 

ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย(91.20) 
    

5.3  จัดสภาพแวดลอมที่สงเสรมิใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู

เปนรายบุคคล และเปนกลุม(90.00) 
    

5.4  จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการ

เรยีนรู และมีความปลอดภัย(95.20) 
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

 5.5 จั ด ใ ห ผู เ รี ย น ไ ด ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ก า ร จั ด

สภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน (96.40) 
    

6 จั ด ระบ บ เทค โนโ ล ยี ส า รส น เทศ เพื่ อ ส นับส นุ น          

การบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู(94.46) 
  5 ยอดเย่ียม 

6.1  ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา (93.85) 
    

6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

และการ จัดการเรียนรู ที่ เหมาะสม กับสภาพของ

สถานศึกษา (95.38) 

    

6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา (93.85) 

    

6.4  ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการ

จัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา (95.38) 

    

6.5  ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการ จัดการเรียนรู ที่ เหมาะสม กับสภาพของ

สถานศึกษา (93.85) 

    

   สรุปผลการประเมิน=      ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 

                                        จํานวนประเด็นพิจารณา 
30/6 = 5.00 ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

ผลการ

ประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ี

ได 

ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  แ ล ะส า ม า ร ถ นํ า ไ ป

ประยุกตใชในชีวิตได 

  93.00 250 231 92.57 

 

ยอดเย่ียม 

 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสตูรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรยีนได

เรยีนรู โดยผานกระบวนการคดิและ

ปฏิบัติจรงิ (7.1) 

    234 93.30  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

ผลการ

ประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ี

ได 

ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

 1 . 2   มี แ ผนกา รจั ดการ เ รียนรู ท่ี

สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง (7.2) 
    234 93.50  

1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ

สําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ (7.3) 

    233 93.19  

1.4  ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก 

แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู 

และนําเสนอผลงาน (10.3) 

    233 92.67  

1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได (10.4) 

    226 90.20  

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
  97.00 250 240 95.81 ยอดเย่ียม 

1.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการเรยีนรู (7.4) 
    243 97.23  

1.2 ใชแหลงเรียนรู  และภูมิปญญา

ทองถิ่นในการจัดการเรยีนรู (7.4) 
    243 97.23  

1.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
    232 92.98  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก   98.00 250 240 95.90 ยอดเย่ียม 

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก (7.6) 
    246 98.30  

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

เด็กรักที่ จะเรียนรู  สามารถเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข (7.2) 

    234 93.50  

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

(7.5) 

  98.00 250 254 98.19 ยอดเย่ียม 

4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑท่ี

โรงเรียน

กําหนด(คน) 

ผลการ

ประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ี

ได 

ปฏิบัติ 
ไม 

ปฏิบัติ 

 4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 

       

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวน

เกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล 

       

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อ

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 
       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรยีนรู (7.5) 

  96.00 250 245 98.19 ยอดเย่ียม 

5.1 ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกัน

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู 

       

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง 

       

                     สรุปผลการประเมิน =          ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                                                จํานวนประเด็นพิจารณา 
96.13 ยอดเยี่ยม 

 

2. มาตรฐานการศึกษามูลนธิิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

มาตรฐานที่ 1 คณุภาพผูเรียนตามอตัลักษณการศึกษามูลนธิิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 

การปฏิบัติงาน 
 

เปาหมา

ย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

นักเรียน

ทั้งหมด

(คน) 

จํานวน

นักเรียน 

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ีได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม

ปฏิบัติ 

1 ผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม    90.00 4,577 4,154 90.75 ยอดเย่ียม 

2 ผูเรียนมีวิรยิะ อุตสาหะ    86.00 4,577 3,973 86.80 ดีเลิศ 

3 ผูเรียนรับผิดชอบตอสังคม    86.00 4,577 3,988 87.14 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน 88.23 ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนแสวงหาความเปนเลิศ 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

นักเรียน

ทั้งหมด

(คน) 

จํานวนนักเรียน 

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน) 

ผลการ

ประเมิน 

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ี

ได 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม

ปฏิบัติ 

1 

ผู เ รี ยน ใ ฝ รู  แสว งหาความ เชื่ อ  

ค า นิ ย ม   วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ นํ า ไ ป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

  92.00 4,577 4,314 94.26 ยอดเย่ียม 

2 

ผู เ รี ย น มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ ใ น ก า ร

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอยางฉันท

มิตร 

  91.00 4,577 4,430 96.79 ยอดเย่ียม 

3 

ผูเรียนรูทัน ฉลาดเลือกและสามารถ

ประ ยุกต ใช สื่ อ และสารรวมทั้ ง

เทคโนโลยีและเครือขายของสังคม 

  88.00 4,577 4,499 98.30 ยอดเย่ียม 

4 

ผู เรียนสามารถใชภาษาเพื่อการ

สื่ อ ส า ร ไ ด ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ

ภาษาตางประเทศ 

  89.00 4,577 4,211 92.00 ยอดเย่ียม 

5 

ผูเ รียนสามารถเชื่อมประสานการ

ทํางานรวมกันของบุคคลและหรือ

หนวยงานตางๆจนบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคนั้นๆ 

  90.00 4,577 4,372 95.52 ยอดเย่ียม 

6 

ผูเรียนพัฒนาคานิยมตามวิถีจิตของ

นักบุญหลุยส มารียกรีญอง เดอ มง

ฟอรตและการมีสวนรวมในการ

กระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

  91.00 4,577 4,171 91.14 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน 94.67 ยอดเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ 3คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต 

 

 

ตวับงชี้ท่ี 

การปฏิบัติงาน 
 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ีได 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม

ปฏิบัติ 

1 

บุคลากรปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ธรรมาชนที่ดี  ดวยการปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของศาสนาที่นับถือ (3.1) 

 

  88.00 250 236 94.40 ยอดเย่ียม 
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ตวับงชี้ท่ี 

การปฏิบัติงาน 
 

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

จํานวน 

ครู

ทั้งหมด

(คน) 

จํานวนครู

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน) 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพท่ีได 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไม

ปฏิบัติ 

2 

ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลางใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับผูเรียน (3.3) 

  90.00 250 231 92.57 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน 93.49 ยอดเย่ียม 
 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 

คุณภาพท่ีได 
 

ปฏิบัติ 

 

ไมปฏิบัต ิ

1 
โรงเรียนบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนต

คาเบรียลแหงประเทศไทย (4.8) 
  

ดีเลิศ 

(89) 

ยอดเย่ียม 

(92.00) 

2 
โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนว

นักบุญมงฟอรต (4.1) 
  

ดีเลิศ 

(89) 

ยอดเย่ียม 

(93.33) 

3 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสตางๆ   10 ทุน 104 ทุน 

4 

โรงเรียสงเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมของโรงเรียน

ตามแนวนักบุญ 

มงฟอรต (4.5) 

  
ดีเลิศ 

(88) 

ยอดเย่ียม 

(93.20) 

5 

โรงเรียนมีสวนรวมและเครือขายกับบุคคลองคกร สถาบันตางๆ

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอรต 

(4.7) 

  8เครือขาย 10 เครือขาย 

สรุปผลการประเมิน (88.67) ดีเลิศ (92.84) ยอดเยี่ยม 

 

3. สรุปผลการประเมินคณุภาพ 

3.1 มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่ มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

1 

คุณภาพของนักเรียน  ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเย่ียม  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา 

ยอดเย่ียม  

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเย่ียม  

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเย่ียม  
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มาตรฐานที ่ มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ  

6. มีความรูทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยอดเย่ียม  

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเย่ียม  

2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเย่ียม  

3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเย่ียม  

4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม  

2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเย่ียม  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม  

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

ยอดเย่ียม  

4. พัฒนาครแูละบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม  

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรยีนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเย่ียม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเย่ียม  

3 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ยอดเย่ียม 

1. จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเย่ียม  

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเย่ียม  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม  

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเย่ียม  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเย่ียม  

สรุปผลการประเมิน 

กรณีที่ 1 ใหใชฐานนิยม (Mode)  ใหระดับคุณภาพในภาพรวม 

กรณีที่ 2 หากไมมีฐานนิยม (Mode)  เชน ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ใหใช คากลาง ของระดับคุณภาพ ในท่ีนี้ คือ ดีเลิศ 

ยอดเย่ียม 

 

3.2 มาตรฐานการศกึษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

มาตรฐานที ่ มาตรฐานการศกึษา ระดับคุณภาพ 

1 

คุณภาพผูเรียนตามอัตลักษณการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  ดีเลิศ 

1.ผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม  ยอดเย่ียม  

2.ผูเรียนมีวิริยะ อุตสาหะ  ดีเลิศ  

3.ผูเรียนรับผิดชอบตอสังคม  ดีเลิศ  

2 

ผูเรียนแสวงหาความเปนเลิศ  ยอดเย่ียม 

1.ผูเรียนใฝรู  แสวงหาความเชื่อ  คานิยม  วิถีชีวิตและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ยอดเย่ียม  

2.ผูเรียนมีวิจารณญาณในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอยางฉันทมิตร ยอดเย่ียม  

3.ผูเรียนรูทัน ฉลาดเลือกและสามารถประยุกตใชสื่อและสารรวมทั้งเทคโนโลยีและ

เครือขายของสังคม 
ยอดเย่ียม  
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มาตรฐานที ่ มาตรฐานการศกึษา ระดับคุณภาพ 

 

4.ผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอดเย่ียม  

5.ผูเรียนสามารถเชื่อมประสานการทํางานรวมกันของบุคคลและหรือหนวยงานตางๆจน

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้นๆ 
ยอดเย่ียม  

6.ผูเรียนพัฒนาคานิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารียกรญีอง เดอ มงฟอรตและการมี

สวนรวมในการกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
ยอดเย่ียม  

3 

คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต  ยอดเย่ียม 

1.บุคลากรปฏิบัติตนเปนแบบอยางธรรมาชนที่ดี  ดวยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

ศาสนาที่นับถือ (3.1) 
ยอดเย่ียม  

2.ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ผูเรียน (3.3) 
ยอดเย่ียม  

4 

คุณภาพการบริหารการจัดการศกึษาตามทศิทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต  ยอดเย่ียม 

1.โรงเรียนบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

(4.8) 
ยอดเย่ียม  

2.โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต (4.1) ยอดเย่ียม  

3.โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสตางๆ ยอดเย่ียม  

4.โรงเรียสงเสริมและจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามแนวนักบุญมงฟอรต 

(4.5) 
ยอดเย่ียม  

5.โรงเรียนมีสวนรวมและเครือขายกับบุคคลองคกร สถาบันตางๆในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาตามแนวนกับุญมงฟอรต (4.7) 
ยอดเย่ียม  

สรุปผลการประเมิน 

กรณีที่ 1 ใหใชฐานนิยม (Mode)  ใหระดับคุณภาพในภาพรวม 

กรณีที่ 2 หากไมมีฐานนิยม (Mode)  เชน ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม ใหใช คากลาง ของระดับคุณภาพ ในท่ีนี้ คือ ดีเลิศ 

ยอดเย่ียม 

 

4.จุดเดน 

คุณภาพของผูเรียน 

1.ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง สังคมในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคณุธรรม 

2.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551คานิยมที่ดี เคารพในกฎกติกา  

ไมขัดกับกฎหมาย วัฒนธรรมอันดีของสังคม  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย  

2.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรยีน 

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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5.จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ : การถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอ

การเรยีนรูของผูเรียนและการจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

2.มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา: การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 

6.แนวทางพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 

1.ทบทวนรปูแบบการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียนใหความกาวหนาเปนตามเกณฑของ 

แตละกลุมสาระการเรีนรู และผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรยีนรบัทานอาหารใหครบ 5 หมู ตามสัดสวนที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด และจัดทําแผนสงเสริม

การออกกําลังกายใหครอบคลุมผูเรยีนทุกชวงชั้น  

3.จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบตอสังคมรูคุณคา รวมอนุรักษ โดยการนําทรัพยากรมา Reuse (ใชซ้ํา) Reduce (ลดการใช) 

Recycle (นํากลับไปแปรรปู) Repair (ซอมแซม) และ Rejece (หลีกเลี่ยงการใช)อยางเปนรปูธรรม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ทบทวนประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานที่ผานมาทําความเขาใจ สรุปความรู วิเคราะหเหตุ ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงาน

ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวเพื่อการจัดการความรูเปนขอมูลยอนกลับตอคณะทํางานในการเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของ

ผูเรียนและสงเสรมิการทํางานกลุมหรือเปนทีมจัดเวทีใหผูบรหิาร ครู ไดนําเสนอผลงานที่ประสบผลสําเร็จรวมท้ังนําเสนอผลงานวิจัยและ

พัฒนามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในโรงเรียน เพื่อเพิ่มความผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของโรงเรียนและความตั้งใจปฏิบัติงานใหบรรลุ 

พันธกิจ 

2. นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานตางๆโดยขอมูลสารสนเทศเหลานี้ไดมาจากผลการประเมินภายในและ

ภายนอก เชน ผลการประเมินผูเรียนตามหลักสูตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใชในการวางแผน

พัฒนา/ปรับปรุง อยางตอเนื่องและยั่งยืน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.สงเสริม สนับสนุน ใหครทูุกกลุมสาระฯจัดกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ไดโดยใหความสําคัญกับการปลูกฝง “ทักษะ” (skills) ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรูและ

นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคูกับ “เนื้อหา” (contents) ในสาระวิชาหลัก 
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7.ความตองการชวยเหลือ 

 

1.การเพิ่มเงนิอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

2.สวัสดิการใหเทยีบเทากับครสูงักัดรัฐบาล 

 

8.ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ความโดดเดนของสถานศกึษา 
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ 

นานาชาติ(C 3) ชาติ(C 2) ทองถิ่น/ภูมภิาค(C 1) 

การพัฒนาศักยภาพผูเรียนรายบุคคล  

“Robotics In STEM Education” 
   

 

เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนชวงยุคของคน Gen Z โตมากับสิ่งแวดลอมทางเทคโนโลยี ดังนั้นจึงปรับปรุง

หลักสูตรใหตอบรับความตองการของผูเรียนโดยเริ่มจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลักสูตรโปรแกรมพัฒนาหุนยนต โดยใช

ภาษา C และพัฒนาตอยอดเปนการออกแบบพัฒนาหุนยนตแบบโครงงาน ในป 2547 ขยายการสอนลงมาในชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยนํานวัตกรรมดานหุนยนต (ใชหุนยนตLego มาใชจัดการเรียนรูบนฐานความคิด “การเลนคือ

การเรียน” ลองผิดลองถูกนําไปสูการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบโดยใชวิชาคอมพิวเตอรมาพัฒนาหลักการเขียน

โปรแกรมการออกแบบเพื่อนําไปพัฒนาตอยอดในชีวิตประจําวัน ในการจัดการเรียนรูจะใหผูเรียนทํางานรวมกันเปน

ทีม ๆ ละไมเกิน 3 คน เมื่อสามารถพัฒนาผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาครบทั้ง 6 ชั้นเรียน ในป พ.ศ.2550 ไดเริ่มเปด

สอนในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นไดเปดเปนชมรมหุนยนตควบคูไปดวย เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนไปสูความเปนเลิศ โดยเปดระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาและเพื่อตอบรับนโยบายจาก

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ในป 2560 จึงไดเปดศูนยการเรียนรู STEM Education and Robot 

Center และในปการศึกษา 2561 ได พัฒนาหลักสูตร STEM ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยนําหลักสูตร STEM 

Education จาก Saitama University มาพัฒนาเปนหลักสูตรของสถานศึกษาในรูปแบบ Robotics In STEM 

Education และพัฒนามาเปนหลักสูตร AI (Artificial Intelligence) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที 1 และ 2 และ

ตั้งแตป 2544 มาจนถึงปจจุบันสงผูเรียนเขาแขงขันชิงแชมปประเทศไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศเปนตัวแทนประเทศไทย

ไปแขงขันในระดับนานาชาติทุกป และในป 2548 ไดรับเหรียญทองแดงในการแขงขันหุนยนตนานาชาติทําใหผูเรียนมี

ประสบการณจากการไดรวมแขงขันในหลากหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร จีน ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐอาหรับ  

เอมิเรตส และลาสุดไดรับรางวัล Project Awards และรางวัล Quality Awards ผลสําเร็จอีกประการคือผูเรียนไดรับ

ทุนทั้งจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ อาทิ ญี่ปุน 

อเมรกิา เยอรมัน ฯลฯ ใหไปศึกษาตอและสามารถสอบเขาเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตในมหาวิทยาลัยชั้นนําได  


