
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 
 สารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานและผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย สารสนเทศพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ได้แก่ ประวัติโรงเรียน ลักษณะที่ตั้ง จ านวนอาคารเรียน ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการ ระดับการศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น 
บุคลากร ต้นไม้ประจ าโรงเรียน เครื่องหมายของโรงเรียน สีของโรงเรียน คติพจน์ของโรงเรียน ความส าเร็จ 
ความภาคภูมิใจ ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน อัตลักษณ์ของโรงเรียน นโยบายการศึกษาของโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหาร ศักยภาพของสถานศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา พันธกิจ และเป้าหมาย แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผลสรุปการอ่านคิด วิเคราะห์ และสื่อความ ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิชาการ หลักสูตรและการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงาน
สรุปผลการนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ได้แก่ สภาพการบริหารและการจัดการ 
สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรครู สารสนเทศเพ่ือการรายงาน ได้แก่ รายงานการ
ประเมินตนเอง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายและงานต่างๆ คณะครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ ยวข้องที่มีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูล รวบรวม สรุปผลให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
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บทที่ 1 

ระบบสำรสนเทศพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
 ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ สรุปโดยแยกตามล าดับ ดังนี้ 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 
1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
1.2 ลักษณะที่ตั้ง 
1.3 จ านวนอาคารเรียน / ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ 
1.4 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน 
1.6 จ านวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น 
1.7 บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
1.8 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
1.9 เครื่องหมายของโรงเรียน 
1.10 สีของโรงเรียน 
1.11 คติพจน์ของโรงเรียน 
1.12 ความส าเร็จ / ความภาคภูมิใจ 
1.13 ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 
1.14 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
1.15 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
1.16 นโยบายการศึกษาของโรงเรียน 
1.17 วิสัยทัศน์  
1.18 สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหาร 
1.19 ศักยภาพของสถานศึกษา 
1.20 แนวทางการจัดการศึกษา 
1.21 พันธกิจ และเป้าหมาย 
1.22 แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
1.23 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภานักเรียน 
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1.1 ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 
 

ลักษณะส ำคัญของโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ เป็นโรงเรียนสังกัด ในเครือคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร อัสสัมชัญ ย่อมาจากภาษาละตินว่า Assumption Beatae Virginis Mariac หมายถึง การถวายเกียรติ 
แด่พระนางพรหมจารีมารีอา ได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (ASSUMPTION CATHEDRAL) เป็น
การขอความคุ้มครอง อารักขา และขอพระพรจากพระแม่มารีอา พระมารดาของพระเยซู 
 นอกจากนี้ เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ยังได้อธิบายค าว่า “อัสสัมชัญ” ไว้อีกลักษณะหนึ่งโดยอ้างอิงภาษา
บาลีสันสกฤตว่า “อัสสัม” แผลงเป็นไทยว่า “อาศรม” ซึ่งแปลว่า ที่อยู่ ส่วน “ชัญ” แผลงมาจาก “ชญญ” 
แปลว่า ความรู้ เมื่อน ามารวมกันจะได้ ความหมายว่า “สถานที่อยู่ของความรู้” หรือ “สถานที่ก่อให้เกิด
ความรู้” “ล านารายณ์” เป็นสถานที่ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ดังนั้น ชื่อ “อัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์” จึง
เป็นชื่อที่มีความหมายเป็นพิเศษ 
 

กำรก่อตั้ง 

สืบเนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพมหานคร และด้วยความเห็นชอบของแมร์   
มีเรียม กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะฯแขวงแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ในปีการศึกษา 2540 ท่านจึงได้
ก าหนดให้เซอร์อัลฟองส์ วรศิลป์ ครูใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็น
ผู้ด าเนินการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ จังหวัดลพบุรี ในบริเวณพ้ืนที่ ที่ได้รับบริจาคจาก
นายสมพงษ์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก ฝ่ายมัธยม
และอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ฝ่ายประถม 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ เป็นโรงเรียนอันดับที่ 20 ในจ านวน 22 สถานศึกษาของ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541 โดยได้รับบริจาคที่ดิน ที่ต าบลห้วยหิน 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ านวน 53 ไร่ จากผู้มีจิตศรัทธาและเห็นความส าคัญของการขยายการศึกษาสู่
ชนบท ให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ทัดเทียมกับระดับการศึกษาของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  จึง
เสนอให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ขยายกิจการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ไปที่ล านารายณ์ ต าบล
ห้วยหิน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยผู้บริจาคยินดีก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ส่วนหนึ่ง 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จึงได้รับอนุญาตให้ขยายกิจการ จัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
สายสามัญ เปิดท าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนประจ าและไป - กลับ  
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ปีกำรศึกษำ 2560 
จ านวนนักเรียนรวม 1,698 คน บุคลากรครู 114 คน 

 คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มอบหมายเซอร์ลูเซีย ราตรี ภูผา มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนในปี
การศึกษานี้ โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 และ
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
จ านวน 22 รายการ ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 
และ 12 เหรียญทองแดง 
 ผลการสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 2 คน วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 1 คน 

บุคลากรครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จ านวน 8 ท่าน 
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับมอบเข็มเพชร บุคคลากรครู
ได้รับเข็มทอง จ านวน 3 ท่าน เข็มเงิน จ านวน 19 ท่าน และเข็มทองแดง จ านวน 31 ท่าน 

โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องประกอบการต่างๆ ดังนี้ 
1. จัดท าหลังคาเชื่อมทางเดินจากตึกอนุบาลมายังตึกประถม-มัธยม 
2. ปรับปรุงสนามบาส 
3. ปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิง บริเวณหลังโรงอาหารหอหญิง 

 

ปีกำรศึกษำ 2561 
จ านวนนักเรียนรวม 1,554 คน บุคลากรครู 118 คน บุคลากรและเจ้าหน้าที่จ านวน 18 คน 
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มอบหมายเซอร์โกแลต  พรหมสาขา ณ สกลนคร มาปฏิบัติงานด้าน

แผนกปฐมวัย บาทหลวงเรืองฤทธิ์  ฤทธิบุญไชย มาปฏิบัติหน้าที่จิตตาธิการ วัดมาแตร์เดอี อัสซุมตา 
ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะนนในวิชา

คณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน คือ เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ และ เด็กชายวรัชวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย  
นักเรียนสอบได้ 100 คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน คือ เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์ 

 

ปีกำรศึกษำ 2562 
จ านวนนักเรียนรวม 1,485 คน บุคลากรครู 110 คน บุคลากรและเจ้าหน้าที่จ านวน 17 คน 
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โยกย้ายเซอร์เทเรซิตา  วงษ์ชื่น และเซอร์ฟลอรา  ลือเดชกังวารไกร  

มอบหมายเซอร์โรสลีน  เจริญฉันทวิทย์ และเซอร์เอมมานูเอล  ยะงาม  มาปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษานี้       
ได้ปรับปรุงและติดตั้งผ้าใบปิดรอบอาคาร PAX CHRISTI และศูนย์ลูกเสือ เพ่ือป้องกันฝุ่นสีด าจากการเผาไร่
อ้อย ติดตั้งคอร์ทแบดมินตัน จ านวน 2 คอร์ท เปลี่ยนหลอดไฟในห้องเรียนเป็นหลอดประหยัดไฟ LED ปูพ้ืน
กระเบื้องที่ลานความรู้ ASL1 และ ASL2 จัดซื้อรถตู้ทะเบียน นข5928 ลพบุรี ติดตั้งสมาร์ททีวี LG ขนาด 75 
นิ้วที่ห้องสมุด 
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ปีกำรศึกษำ 2563 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้แต่งตั้ง เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ ค าเหลา เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาติ / ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการ 

 จ านวนนักเรียนรวม 1,408 คน บุคลากรครู 126 คน บุคลากรและเจ้าหน้าที่จ านวน 17 คน  
บริษัทบุญสมใจ จ ากัด เข้ามาปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียน มีการปรับปรุงสถานที่ ต่อเติมหลังคา

ลานอัสสัม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ลานจอดรถส าหรับผู้ปกครอง ขยายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง - 
แรงต่ ารองรับการใช้งานในอนาคต  ปรับปรุงระบบประปาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ผู้ลงนำมแทนผู้รับใบอนุญำต 

เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ ค าเหลา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 

ผู้จัดกำร 

เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ ค าเหลา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ ค าเหลา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 

 

สถำนที่ตั้ง 

เลขที ่98 หมู่ที ่5 ถนนทางหลวงหมายเลขที่ 21 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 

 

ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของ 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย 

 

ได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งเมื่อ 

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541 
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ชื่อโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ อักษรย่อ อสล 

 

ชื่อโรงเรียนภำษำอังกฤษ 

ASSUMPTION CONVENT LAMNARAI อักษรย่อ ASL 

ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน 

ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ต้นสังกัด 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

เขตพื้นที ่

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 

1.2 ลักษณะที่ตั้ง 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงหมายเลขที่ 21      

ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  15130 โทรศัพท์ 0-3679-2052 โทรสาร 0-3679-2053 Website : 
www.asl.ac.th Facebook : www.facebook.com/aslschool E–mail : asl2_school@hotmail.com 
โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้  
 ทิศเหนือ จรด หมู่บ้านหนองมนต์น้อย 

ทิศใต้  จรด หมู่บ้านโพธิ์ทอง 
ทิศตะวันออก จรด หมู่บ้านเขาพลวง, วัดล าโกฎิทอง 
ทิศตะวันตก จรด หมู่บ้านห้วยดีเลิศ, วัดทุ่งตาแก้ว 
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1.3 จ ำนวนอำคำรเรียนและห้องปฏิบตัิกำร 

จ ำนวนอำคำรเรียน 2 หลัง ประกอบด้วย 

อาคารเรียนระดับอนุบาล  จ านวน 1 หลัง 
อาคารเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  จ านวน 1 หลัง  

จ ำนวนห้องเรียน 55 ห้อง ประกอบด้วย 

ระดับอนุบาล  จ านวน 7 ห้อง 
ระดับประถมศึกษา 1 - 6  จ านวน 18 ห้อง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 15 ห้อง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 15 ห้อง 
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แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน 

ห้องปฏิบัติกำร มีทั้งหมด 83 ห้อง ประกอบด้วย 
ห้องคอมพิวเตอร์ 3  ห้อง 
ห้องวิทยาศาสตร์  3  ห้อง 
ห้องศิลปะ  1  ห้อง 
ห้องพยาบาล  1  ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์  1  ห้อง 
ห้องดนตรี 1 ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์  1  ห้อง 
ห้องพละ 1 ห้อง 
ห้องการงานพื้นฐานอาชีพ  1  ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน 1 ห้อง 
ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน 1 ห้อง 
ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง 
ห้องบริหารจัดการ 1  ห้อง  
ห้องสมุด 1 ห้อง 
ห้องทะเบียนวัดผล 1 ห้อง 
ห้องฝ่ายมาตรฐาน 1 ห้อง 
ห้องฝ่ายวิชาการ 1 ห้อง 
ห้องพักครู 4  ห้อง 
ห้องเรียน  55  ห้อง 
ห้องสหการ 1 ห้อง 
อาคารอเนกประสงค์ 1  หลัง 

แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน ประกอบด้วย 
ศูนย์เรียนรู้เกษตร 1 หลัง 
ศูนย์ลูกเสือเพ่ือการเรียนรู้ 1 หลัง 
แปลงพืชผักเพ่ือการเกษตร 91 ไร่ 
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1.4 ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน 

  หลักสูตรปกติสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ระดับอนุบาล 1-3 (อ.1-อ.3)   
   ระดับประถมศึกษา 1-6 (ป.1-ป.6) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

 

1.6 จ ำนวนห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น 

 
ระดับชั้น จ านวนห้อง ระดับชั้น จ านวนห้อง 

เตรียมอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 5 3 
อนุบาล 1  3 ประถมศึกษาปีที่ 6 3 
อนุบาล 2 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 
อนุบาล 3 3 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 

รวม 55 
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1.7 บุคลำกร 

ผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำร / ผู้จัดกำร / ผู้รับใบอนุญำต) 

ผู้บริหำร  เซอร์โยเซฟีนา ทิพย์วรรณ ค าเหลา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
ด ารงต าแหน่ง  ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน  

ผู้ช่วยผู้บริหำร 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
1. เซอร์มารีเปีย ประภัสสร ปั้นเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - 
2. นางรัตวดี บุญจันทร์เชย หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.ม.)  
3. นางสาวสาวิตร ี พฤกษาชีวะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)  
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงกันชี หัวหน้าแผนกปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
5. นางสาวสุปราณี ป้อมบุบผา หัวหน้าฝ่ายกิจการ

นักเรียน 
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  

6. นางสาวรัชนีกร ไชยสูตร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากร 
เพ่ือการเรียนการสอน 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

7. นางสาววิไล งามงอนคีรี หัวหน้าฝ่ายอภิบาล ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
8. นายเชิดชัย กางแก้ว หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน

คุณภาพ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.ม.) 

 

ผู้ร่วมบริหำร (ที่ได้รับต ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน) มี 7 คน ได้แก ่

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 เซอร์โยเซฟีนา  ทิพย์วรรณ   ค าเหลา ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

2 เซอร์ฟรังซัวส์  จันทร์เพ็ญ   ชีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 เซอร์มารเีปีย  ประภัสสร   ปัน้เอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 นายพุฒิชัย                   บญุธนฤทธิ์ ผู้แทนผู้ปกครอง 

5 นายอุทัย                    บุญจันทร์เชย ผู้แทนผู้ปกครอง 
6 นางสาวจิราพร              ปัน้ทอง ผู้แทนครู 
7 นางสาวสาวิตรี              พฤกษาชีวะ ผู้แทนครู 
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จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับช้ัน 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับที่เปิดสอน 
จ ำนวนห้องเรียน 

จ ำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จ ำนวนผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำร

พิเศษ 
รวมจ ำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชำย หญิง ชำย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษำ       
เตรียมอนุบาล 1 - 20 10 - - 30 
อนุบาลปีที่ 1 3 - 22 17 - - 39 
อนุบาลปีที่ 2 3 - 33 30 - - 63 
อนุบาลปีที่ 3 3 - 25 36 - - 61 

รวม 7 - 100 93 - - 193 
ระดับประถมศึกษำ        
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 - 41 36 - - 77 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 - 49 55 - - 104 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 - 54 46 - - 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 - 37 45 - - 82 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 - 50 48 - - 98 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 - 59 61 - - 120 

รวม 18 - 290 291 - - 581 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 - 62 44 - - 106 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 - 68 57 - - 125 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 - 74 55 - - 129 

รวม 15 - 204 156 - - 360 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 - 49 55 - - 104 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 - 39 51 - - 90 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 - 31 49 - - 80 

รวม 15 - 119 155 - - 274 
รวมทั้งสิ้น 55 - 713 695 - - 1,408 
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จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมเพศ สัญชำติ และวุฒิกำรศึกษำ 

 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมเพศ สัญชำติ และวุฒิกำรศึกษำ  

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ - - 1 - - 
- ผู้รับใบอนุญาต - - 1 - - 
- ผู้จัดการ - - 1 - - 
- ผู้อ านวยการ - - 1 - - 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม     1 
2. ผู้สอนกำรศึกษำปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ  6 1  7 
- ครูต่างชาต ิ - - - - - 

3. ผู้สอนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ - 34 3 - 37 
- ครูต่างชาต ิ - 2 - - 2 

ระดับมัธยมศึกษา      
- ครูบรรจ ุ 1 36 7 - 44 
- ครูต่างชาติ  - 2 - - 2 

รวม 1 80 11 - 92 
4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ      

- เจ้าหน้าท่ี - 5 - - 5 
5.อื่นๆ (ระบุ)... 8 19 1 - 28 

รวม 8 29 1 - 33 
รวมท้ังสิ้น 9 104 13 - 126 
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1.8 ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

ต้นพิกุล 

 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ คือ ต้นพิกุล เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลางความ

สูง 5-15 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหอบแคบๆ โคนใบแหลม ปลายใบมนหรือแหลม ใบเกลี้ยง ขอบเรียบ
เป็นคลื่น ดอกออกเป็นกระจุกใหญ่ตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเย็น นิยมใช้บูชาพระ 
ออกระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ผลกลมรีหัวท้ายแหลม ผลสุกมีสีเหลือง ส้ม หรือแดง มี 1-2 เมล็ด เป็นไม้ที่
ให้ร่มเงา เปรียบเสมือนโรงเรียนที่เป็นที่พักพิงให้แก่นักเรียน ดอกมีกลิ่นหอมเย็นๆ เปรียบเสมือนศิษย์อัสสัมชัญ
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนขจรขจายไปไกลและมีชื่อเสียงยาวนาน 
 

1.9 เครื่องหมำยของโรงเรียน 

โรงเรียนมีเครื่องหมายที่ส าคัญ 3 รูปลักษณ์ ดังนี้ 
 

ตรำของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชำร์ตร 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ เป็นโรงเรียนในเครือของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

ตราของคณะจึงได้ระลึกไว้เพ่ือให้ทุกคนได้รู้จักไว้ และจดจ าไว้ในดวงใจของเยาวชนตั้งแต่แรกเริ่มมาจนทุกวันนี้  
ความหมายของตรามีดังนี ้

ควำมหมำยของโล่ รวงข้าวตั้งสูงเรียงกัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ ความราบเรียบ และความ
เท่าทียมกันในหมู่คณะเซอร์ เซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร 4 คนแรก 
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รวงข้ำวเขียวสด หมายถึง การเริ่มต้นของพวกเธอ แม้จะเยาว์วัยแต่ก็อาจหาญรับงานหนักเกินก าลัง 
เพ่ือเป็นการพลีชีพ ประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ ตกลงสู่พ้ืนดิน 

พื้นที่สีทอง หมายถึง ความสว่างที่เจิดจ้าหลังวันแห่งความมืดมนแห่งท้องทุ่งท่ีราบโบส 
สีฟ้ำ หมายถึง สีของพระมารดาที่เซอร์รักนี้ ด้วยการสวดสายประค า และเลียนแบบพระมารดา 
เดอร์ ชำร์ตร ชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของเซอร์  ตั้งอยู่ใกล้ อาสน

วิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร 
สีแดง สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตายและความกล้าหาญของนักบุญเปาโล มรณสักขี องค์

อุปถัมภ์ของเซอร์ ผู้ถือดาบ แห่งพระวาจา ชูรับแห่งความมีชัยบทจดหมายที่เปิดอยู่มีค าจารึกว่า “จงเป็นทุก
อย่ำงส ำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะ “ผู้รับใช้” ของเซอร์ในการน ามนุษย์ให้รอดเพ่ือเทิดพระเกียรติ พระเจ้า 
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
ประกอบด้วยวงกลม 2 วง ตรงกลางมีโล่ป้องกันศาสตราวุธ ภายในโล่แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมี

อักษร อ.ส.ล อยู่ตรงหน้าเส้นตรง ตั้งตรงกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสี่เล่ม
ซ้อน มีเส้นนอนเป็นฐานมีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนซ้าย ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวา 
มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย 

ควำมหมำยของวงกลม  คือ ความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู้ ขณะเดียวกันก็หมายถึงการรวมศรัทธาธรรม
ของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครูและการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน 

 โล่  แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้ปกป้องภัย 
  ดำบคม  คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหาร ความเขลาและความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย 

และป้องกันตนเอง จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีรภาพและอย่างองอาจกล้าหาญ 
 ใบไม้  แทนใบมะกอก ใบของพืช คือส่วนที่ท าหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการด ารงชีวิตในสันติ

สุขและเพ่ือสันติสุข 
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สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ (FLEUR DE LIS) 

 
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้เลือกดอกลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของตราประจ าโรงเรียน เพราะดอกลิลลี่มี

สีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ จงรักภักดีและเท่ียงตรง 
 ดอกลิลลี่ ผุดขึ้นจากดินชูก้านตรงสู่ความไพศาล และความสว่าง ความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาวเป็น
ที่ชื่นชมเปรียบได้กับปรัชญาชีวิตว่าเจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนเองด้วยความตรงสองประการ  คือ ซื่อตรง 
เที่ยงตรง มีความถ่อมตน สุภาพ และหนักแน่นอยู่อย่างเป็นเนืองนิตย์ ดุจดังแผ่นพ้ืนพสุธา มีความบริสุทธิ์เป็น
ความงามประจ าตนและเป็นแบบฉบับ แม้ต้นก าเนิดจะอยู่ในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่างให้เป็นแบบฉบับ
ที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ 
 
 

1.10 สีของโรงเรียน 
 

 
สัญลักษณ์สีประจ าโรงเรียน คือ แดง - ขาว ประกอบขึ้นเป็นความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว แต่ใน

ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์อยู่ภายใน 
 สีแดง เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และเสียสละเป็นพลังส าคัญในการต่อสู้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายเพ่ือความถูกต้องยุติธรรม ไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายทั้งปวง แม้จะเสียสละเลือดเพ่ือให้คุณธรรม
ความดีคงอยู่ ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด 
 สีขำว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปน เป็น
ความบริสุทธิ์พร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดี เรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้อยู่ใต้ร่มธงแดง - ขาว ย่อมมีความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละให้ความรัก 
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ความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือ
เกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน  
 

1.11 คติพจน์ของโรงเรียน 

 

 “ศึกษำดี มีวินัย ใจเมตตำ ใฝ่หำคุณธรรม เลิศล้ ำกำรงำน” 

การศึกษาคือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะ และชี้น าแนวทางการด ารงชีวิตที่มี
วินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการ ที่
ทันสมัย เพ่ือประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธ ารงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ศึกษำดี  หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาทักษะต่างๆ ตามศักยภาพของตน 
และความแตกฉานทางภาษาและคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคมปัจจุบันส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดเป็นท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการ
ต่างๆและให้การศึกษาเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

มีวินัย  หมายถึง การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น เคารพผู้อาวุโสกว่า ทั้ง
คุณวุฒิและวัยวุฒิ  มีความเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาในชีวิต  ด้วยสันติวิธีมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ใจเมตตำ  หมายถึง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ยากไร้ด้อยโอกาส 

ใฝ่หำคุณธรรม  หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอ่ืนสามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติการมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจ และซาบซึ้งใน
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

เลิศล้ ำกำรงำน  หมายถึง การมีจิตใจรักการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพมีความขยันอดทนใน
การท างาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน และยอมรับในคุณค่างานของผู้อ่ืน 
สามารถใช้ศักยภาพของตนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.12 ควำมส ำเร็จ / ควำมภำคภูมิใจ 

จากความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และรักษาระดับคุณภาพของนักเรียนอยู่เสมอ
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

 ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 และชนะเลิศ 
ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 22 
รายการ ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 12 
เหรียญทองแดง 

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 100 ปี โรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี จ านวน 
19 รายการ ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง  9 เหรียญเงิน  และ 2 เหรียญทองแดง 
 ผลการสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 2 คน วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 1 คน 

บุคลากรครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จ านวน 8 ท่าน 
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับมอบเข็มเพชร บุคคลากรครู
ได้รับเข็มทอง จ านวน 3 ท่าน เข็มเงิน จ านวน 19 ท่าน และเข็มทองแดง จ านวน 31 ท่าน 
 

 ปีกำรศึกษำ 2561 

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ
เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 20 รายการ เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง  10 เหรียญเงิน และ 5 
เหรียญทองแดง 

โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติรอบเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง  1 
เหรียญเงิน  และ 1 เหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 
1 เหรียญทองแดง  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง  3 เหรียญทองแดง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเต็ม 
100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 คน วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน  
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 ปีกำรศึกษำ 2562 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 โดย
ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 20 รายการ 
เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จังหวัดสมุทรปราการ  ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง  13 เหรียญเงิน และ 2 
เหรียญทองแดง 

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 16 รายการ ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง  5 เหรียญเงิน  และ 4 เหรียญทองแดง 

โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติรอบเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง  3 
เหรียญเงิน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล  4 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง  5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

 

 ปีกำรศึกษำ 2563 

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการทดสอบ PRE-GIFDGEP ปี
การศึกษา 2563 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท าดี วันมาฆบูชา 2564 โดยการประกวดเขียนเรียงความ
และวาดรูป ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันภาษาอังกฤษ(Inpromptu speech) ระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
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1.13 ปรัชญำกำรศึกษำของโรงเรียน 

มนุษย์ที่มีคุณภำพ คือ มนุษย์ท่ีมีคุณธรรม และควำมรู้ 

 การศึกษา คือชีวิตที่เจริญเติบโต ให้ความรู้ ความจริงที่เป็นอมตะ และชี้น าแนวทางการด ารงชีวิตที่มี
วินัย เรียบง่าย มีเมตตาธรรม มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษาทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งวิทยาการที่
ทันสมัย เพ่ือประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะธ ารงและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
 

1.14 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

      “วินัยเด่น มีควำมรู้ คู่คุณธรรม”  

 

1.15 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 “ซื่อตรง เรียบง่ำย กำรงำน รักเมตตำ รู้คุณ” 

 

1.16 นโยบำยกำรศึกษำของโรงเรียน 

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนรักความจริง ความดีและความงาม รู้จักรักและรับใช้  เพ่ือให้นโยบาย
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ จึงมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นในศาสนา คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นให้เป็นผู้รักความจริง ความดี และ
ความงาม รู้จักรักและรับใช้  

2. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. จัดให้มีการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานให้ด าเนินการ

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการของโรงเรียน โดยด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่มี

คุณภาพ 
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1.17 วิสัยทัศน ์

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ ยกระดับคุณภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่การบริหารงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความ

เป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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1.18 สภำพกำรบริหำรและจัดกำรตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทนผู้รับใบอนุญำต/ผู้จัดกำร/ผู้อ ำนวยกำร 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชำร์ตร 

ฝ่ายบรหิาร
จัดการ 

- งาน
นโยบาย
และแผน 
- งาน

การเงิน-
การบัญชี 
- งานสาร

บรรณ 
- งาน

ธุรการ
และ
ประชา 
สัมพันธ์ 
- งานจัดซื้อ 
- งาน

บุคลากร 

- งาน
ปกครอง 
แนะแนว 
- งาน

กิจกรรม
นักเรียน 
- งาน

สัมพันธ์
ชุมชน 
- งานบริการ

และ 
- สวัสดภิาพ

นักเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่าย

ทรัพยากร
เพื่อการเรยีน

การสอน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

- งาน
หลักสตูร 
- งานจัดการ

เรียนการ
สอน 
- งานนิเทศ 
- งานพัฒนา

สื่อการ
สอน 
- งานวิจัย

เพื่อพัฒนา 
- งาน

ทะเบียน-
วัดผล 
- งาน

ห้องสมุด 

- งาน
เทคโนโลยี
เพื่อ
การศึกษา 
- งาน

โภชนาการ 
- งานอนามัย

โรงเรียน 
- งานอาคาร

สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
- งานเกษตร

เพื่อชีวิต 
 
 

- งานวิชาการ 
- งานกิจการ

นักเรียน 

ฝ่ายอภิบาล
และ 

แพร่ธรรม 
แผนกปฐมวัย 

- งาน
อภิบาล
และ แพร่
ธรรม 
- งาน

จริยธรรม 
- งานสังคม

สงเคราะห ์
- งานศาสน

สัมพันธ์ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมาคมศิษย์อัสสัมชัญ
คอนแวนต์ฯ 

คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียน 

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน 

ฝ่าย
มาตรฐาน
คุณภาพ 

- งาน
มาตรฐาน
คุณภาพ 
- งาน

สารสนเทศ 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 เซอร์โยเซฟีนา  ทิพย์วรรณ   ค าเหลา ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

2 เซอร์ฟรังซัวส์  จันทร์เพ็ญ   ชีรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 เซอร์มารีเปีย  ประภัสสร   ปัน้เอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 นายพุฒิชัย                   บญุธนฤทธิ์ ผู้แทนผู้ปกครอง 

5 นายอุทัย                    บุญจันทร์เชย ผู้แทนผู้ปกครอง 
6 นางสาวจิราพร              ปัน้ทอง ผู้แทนครู 
7 นางสาวสาวิตรี              พฤกษาชีวะ ผู้แทนครู 

 

รำยช่ือหัวหน้ำฝ่ำย 

 ฝ่ำยกำรจัดกำรและบริหำรทั่วไป  นางรัตวดี   บุญจันทร์เชย 
 ฝ่ำยวิชำกำร    นางสาวสาวิตรี  พฤกษาชีวะ 
 แผนกปฐมวัย    นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงกันชี 
 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน   นางสาวสุปราณี  ป้อมบุบผา 
 ฝ่ำยทรัพยำกรเพื่อกำรเรียนกำรสอน นางสาวรัชนีกร    ไชยสูตร 
 ฝ่ำยอภิบำลและแพร่ธรรม  นางสาววิไล  งามงอนคีรี 
 ฝ่ำยมำตรฐำนคุณภำพ   นายเชิดชัย   กางแก้ว  

 

1.19 ศักยภำพของสถำนศึกษำ 

 

แนวคิดหลักกำรพัฒนำโรงเรียน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์มีแนวคิดหลักที่มุ่งพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรให้มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพในการสอน บริหารงานตามวงจรการท างานแบบ PDCA (Plan Do Check Act) ทุกกิจกรรม   
ที่มีการด าเนินงานจะต้องมีการติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ     
มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. วางแผนงาน โดยมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานว่าต้องการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในด้านใด ระดับใด โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ การประเมิน ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตัดสิน
ระดับความส าเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม แผนงาน โครงการเพ่ือน าสู่การปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้
เสนอแผนปฏิบัติการโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนตลอดจนการติดตามและประเมินผล 
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 2. น าแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดขั้นตอนและวิธีในการด าเนินงาน โดยมีปฏิทินปฏิบัติงาน เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม มีระบบการประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างานโดย
มีคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนเพื่อควบคุม  
 4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการน าผลการประเมินจัดท าเป็นรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Study Report) เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและจัดประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนาโรงเรียน โดยหาก
พบว่าผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านใดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จะด าเนินการให้
ผู้เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงต่อไป 

 

วิเครำะห์สภำพโรงเรียน (SWOT ANALYSIS) 

ปัจจัยภำยในโรงเรียน 

จุดเด่น (Strengths) จุดควรพัฒนำ (Strengths) 

1. โรงเรียนก่อตั้งและบริหารโดยคณะเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ที่มีการด าเนินงาน 
พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในบางกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน 
ก าหนด 

2.  ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนา การศึกษาและมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน 

2.  กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลยังไม่ 
เป็นระบบและการน าผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนางานยังไม่ชัดเจน 

3.  ครูมีความทุ่งเทเสียสละ รับผิดชอบในการปฏิบัติ 
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เอาใจใส่  
ต่อผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่เต็ม 
ศักยภาพ 

3.  การจัดกระบวนการ เรียนการสอนและใช้
เครื่องมือ ในการวัดประเมินผลผู้เรียนของครูใน
แต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ยังไม่หลากหลาย 

4.  มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งทางด้านวิชาการและศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 

5.  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ใฝ่รู้  
ไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด 
และสิ่งมอมเมา 
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ปัจจัยภำยนอกโรงเรียน 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
สมาคม ศิษย์เก่า องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้ง ชุมชนให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
และการ ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน
อย่าง สม่ าเสมอ 

1.  สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลชุมชน จึงยากต่อ 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  

 

2.  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการส่งเสริม 
และพัฒนาผู้ เรียนทั้ งทางด้านวิชาการและ 
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 

2.  ได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐล่าช้าในบางครั้ง 
ส่งผลให้การวางแผนพัฒนางานบางส่วนที่  
เกี่ยวข้องกับภาครัฐล่าช้า 

3.  มีแหล่ งการ เรี ยนรู้ ที่ หลากหลายภายนอก 
สถานศึกษาที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาและการจัด 
กระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

3.  ผู้ปกครองมีโอกาสเลือกให้การศึกษาแก่บุตร 
หลานในการศึกษาต่อโรงเรียนของภาครัฐ 

4.  สมาคมศิษย์อัสสัมชัญฯ ให้ความร่วมมือและ 
ประสานข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาเกี่ยวกับ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ แก่ผู้เรียน 

 

4.  ก า ร ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก อ ง ค์ ก ร 
ผู้ประกอบการภายนอก ในเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียน การสอนยังไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจน 

5.  ผู้ เ รี ยนได้มี โอกาส เรี ยนรู้ และได้ฝึ กทักษะ 
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติโดยตรง 

5. สภาพปัญหาสังคม เกิดสภาวะการยอมรับสื่อ
และ นวัตกรรมตะวันตกท าให้มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรม ของผู้เรียน 

 

นวัตกรรมหรือกำรปฏิบัติของสถำนศึกษำ 

1. โรงเรียนมีการสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ เช่น ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ศูนย์วรรณคดีไทย 

2. โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมคือ มีการผนึกก าลังความรู้ ของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 

   โรงเรียนมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการบริหารงาน และการจัดการเรียน      
การสอน สามารถพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม             
มีความสุขสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร 

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 

1.20 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแม่บทในการเรียน
การสอนมาโดยตลอด โรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้และความสามารถ มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ ซึ่งผลของการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์จ านวนมาก
สามารถสอบได้ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันนักเรียนอีกส่วนหนึ่งได้รับรางวัลหลายระดับจาก
การเข้าร่วมแข่งขันทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการในแขนงต่าง ๆ อาท ิคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 นอกจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษาแล้ว  โรงเรียนได้ยึด
ปรัชญาทางการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นแนวทางควบคู่ไปในการอบรมสั่งสอนนักเรียน 
พัฒนาการของนักเรียนนั้นไม่ได้อยู่เพียงเฉพาะแต่ทางด้านวิชาการเท่านั้น ปรัชญาของคณะภคินีได้มุ่งเน้นความ
เป็นผู้รู้จักและเข้าถึงสัจจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ นั่นคือสามารถด าเนินชีวิตของตนไปในทางที่ดี มี
วินัย สุภาพ เรียบง่าย และมีเมตตาธรรม โรงเรียนเน้นส่งเสริมคุณค่าของจริยธรรมและคุณธรรมให้บังเกิดขึ้นใน
ตัวของนักเรียนแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอและตลอดไป  
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1.21 พันธกิจ และ เป้ำหมำย 
 

พันธกิจ (Mission) เป้ำหมำย (Goals) 
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มี

ความ เป็นประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามจิตตารมณ์ของเซนต์ปอลและสืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
น า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

1.  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความ
เป็น ประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามจิตตารมณ์ของเซนต์ปอล และสืบ 
ทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใผ่เรียน รักการอ่าน แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรองอย่างมี
วิจารณญาณ และมี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะของผู้เรียน 
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง
อย่ างมีวิ จารณญาณ และมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรรียภาพและลักษณะนิสัย
ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างหลากหลาย 

3.  ผู้ เ รี ยนมี สุ ขนิ สั ย ในการดู แลสุ ขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ทางด้ านศิลปะ ดนตรี  กีฬา และเข้าร่ วม
กิจกรรมอย่างหลากหลาย 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถการใช้ทักษะชีวิต มี
จิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รู้จัก
แก้ปัญหา มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4.  ผู้เรียนมีความสามารถการใช้ทักษะชีวิต มีจิต
สาธารณะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รู้จัก
แก้ปัญหา มุ่งมั่นในการ ท างาน มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อมและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตา
รมณ์ของเซนต์ปอล เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน มี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ มีวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมณ์
ของ เซนต์ปอล เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน มี
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้ 
ความสามารถในการ จัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีวิจัยเ พ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาตนเอง
เต็มที ่

6.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ 

7.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม มีการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

7.  โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม มีการกระจายอ านาจ เน้น
การมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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1.22 แนวโน้มกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ควำมหมำยของชุมชน 

 ค าว่า “ชุมชน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า หมายถึง 
“กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน” หรืออาจ
สรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็กในพ้ืนที่บริเวณใด
บริเวณหนึ่ง” 
 ในปัจจุบันนี้ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทั้งสองต่างเกื้อกูลกัน และเป็นโอกาสอันดีที่ชุมชนต่างๆ 
ณ เวลานี้มีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆ ท าให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น โรงเรียนต้องการให้ ความรู้คุณธรรมต่างๆแก่
นักเรียนในชุมชนส่วนชุมชนต้องการให้มีการส่งเสริม หรือปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 
การปกครองหรือสิ่งอ่ืนใดก็ตามภายในท้องถิ่น หรือภายในชุมชนนั้น ๆ ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้ตระหนักถึงความต้องการของชุมชนมาตลอดระยะเวลา 
10 กว่าปีที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือชุมชน เช่น ให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สิ่งของ 
พัฒนาวัด ชุมชน จัดกิจกรรมร่วมตามประเพณีหรือตามที่ชุมชนขอความร่วมมือ ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟเชื่อมกับถนนหลวงเข้าในโรงเรียนป้องกัน
อุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนระหว่างแล่นรถผ่านทางรถไฟ สร้างความประทับใจให้กับชุมชนและเกิดความร่วมมือซึ่งกัน
และกันเป็นอย่างดี ในอนาคตโรงเรียนยังด าเนินงาน เช่นเดิมและมีโครงการใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท าให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สาธารณชนใกล้และไกล 
 

สภำพเศรษฐกิจของชุมชน และ ผู้ปกครอง 

 ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  

 

สภำพสังคม และวัฒนธรรมของชุมชน 

 ชุมชนและผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส าหรับประเพณีของชุมชนมีประเพณีทั่วๆไปรวมทั้ง
ประเพณีชาวจีน 

 

สภำพทรัพยำกร และ ส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ 

  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียน วัด สถานที่
ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงพยาบาล สามารถน านักเรียนออกไปแสวงหาความรู้ หรือ เชิญวิทยากรท้องถิ่นที่
มีความรู้ความสามารถเข้ามาสาธิต หรือ ให้ความรู้นักเรียนให้ได้รับประสบการณ์จริง 

จ ำนวนประชำกรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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ประธานสภา

หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้า
ฝ่ายอาคารสถานที่

หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง

หัวหน้า
ฝ่ายกิจกรรม

รองประธานสภา

 ประชากร ชุมชนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ตั้งอยู่ในอ าเภอชัยบาดาล  
มีประชากรทั้งสิ้น รวม  75,078 คน 
จ านวนประชากรชาย รวม  37,222 คน 
จ านวนประชากรหญิง รวม  37,856 คน 
จ านวนบ้าน 26,711 (หลังคาเรือน) 
(ข้อมูล ณ : มีนาคม 2561 http://stat.bora.dopa.go.th/stat/xstat/new/POPHSE/ 
stat_t60.txt) 
 

1.23 กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 

  
 
 
 
 
 
 
ที่มำของคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
 ประธำนสภำ  
 มาจากการเลือกตั้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ลงลงสมัคร 3 

คน (กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา)โดยได้รับคะแนนเสียงข้างมาก และได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการ 
 รองประธำนสภำ  
 มาจากการเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งภายในสภานักเรียน  โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า

งานกิจกรรมนักเรียน และหัวหน้ากิจกรรมสภานักเรียน 
คุณสมบัตขิองสมำชิกสภำนักเรียน 
1.  เป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ 
2.  รักในการท างาน 
3.  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ แบ่งเวลาได้ถูกต้อง 
4.  มีความเสียสละ ความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
5.  เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
6.  เคารพในความเป็นประชาธิปไตย มีเหตุผล ยอมรับในเสียงข้างมาก และเคารพในเสียงข้างน้อย 
7.  มีความสุภาพเรียบร้อย 
8.  ขณะที่กรรมการสภานักเรียนอยู่ในต าแหน่งต้องไม่ลาศึกษาต่อ 
9.  คณะกรรมการสภานักเรียนมีวาระ 1 ปีการศึกษา 
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บทที่ 2 

ระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

 
 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ รายงานตามหัวข้อ ดังนี้ 

2. ระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  2.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตามสาระการเรียนรู้  
   1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 
   2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 
   3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
   4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.1.2 ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test)  
  2.1.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2.1 ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนของผู้เรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นและสำระกำรเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 

ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1–ประถมศึกษำปีท่ี 3 แยกตำมระดับชั้น 
และสำระกำรเรียนรู้  ปีกำรศึกษำ 2563 

แผนภูมิแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1–ประถมศึกษำปีท่ี 3 แยกตำมระดับชั้น 

 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้  

ชั้น 
จ านวน 
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ป.1 77 80.05 85.64 83.73 83.00 81.29 79.27 81.56 80.57 81.89 

ป.2 104 83.22 80.57 78.83 79.79 75.11 77.86 79.45 80.88 79.46 

ป.3 100 80.69 86.27 80.37 77.11 80.11 78.86 79.92 79.63 80.37 
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และสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ปีการศึกษา 2563             

โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ พบว่าทุกสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ ชั้น ป.1 - ป.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยที่สูงกว่าร้อยละ 
70     เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยรวมแยกตามระดับชั้น พบว่า ชั้น ป.
1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 81.89, ชั้น ป.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 79.46 และ ชั้น ป.3 มีผล
การเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 80.37 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 

ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4–ประถมศึกษำปีท่ี 6 แยกตำมระดับชั้น 
และสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 

 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้  

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน ภา
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ป.4 82 82.33 82.37 83.45 78.59 79.97 81.34 86.22 79.11 81.67 

ป.5 98 82.27 85.26 81.81 78.97 76.37 86.26 79.91 74.71 80.69 

ป.6 120 81.27 79.99 80.35 78.66 77.98 82.97 84.88 81.50 80.95 
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แผนภูมิแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – ประถมศึกษำปีที่ 6 แยกตำมระดับช้ัน 
และสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ปีการศึกษา 2563             
โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ พบว่าทุกสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ ชั้น ป.4 - ป.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยที่สูงกว่าร้อยละ 
70     เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยรวมแยกตามระดับชั้น พบว่า ชั้น ป.
4 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 81.67, ชั้น ป.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 80.69 และ ชั้น ป.6 มีผล
การเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 80.95 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 
 
 

 ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1– มัธยมศึกษำปีท่ี 3 แยกตำมระดับชั้น 
และสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้  

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน ภา
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เฉลี่ย 

ม.1 105 82.84 72.34 81.69 76.64 71.17 80.39 80.25 72.64 77.25 

ม.2 126 74.54 73.53 82.70 77.88 76.09 84.89 76.30 70.82 77.09 

ม.3 128 72.57 74.28 78.04 76.5 73.17 81.21 76.05 77.83 76.21 
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แผนภูมิแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1– มัธยมศึกษำปีที่ 3 แยกตำมระดับชั้น 
และสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563   โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ พบว่าทุกสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ ชั้น ม.1 - ม.3 มีผลการเรียน
เฉลี่ยที่สูงกว่าร้อยละ 70     เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยรวมแยกตาม
ระดับชั้น พบว่า ชั้น ม.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 77.25, ชั้น ม.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 
77.09 และ ชั้น ม.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม     ร้อยละ 76.21 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 
 

 ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1– มัธยมศึกษำปีท่ี 3 แยกตำมระดับชั้น 
และสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้  

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน ภา
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ม.1 106 76.09 72.77 77.84 79.14 72.32 75.62 69.22 75.41 74.80 

ม.2 125 73.54 75.16 77.94 79.20 70.77 79.55 71.12 75.57 75.36 

ม.3 129 72.54 69.56 72.47 72.84 70.96 79.56 73.31 71.58 72.85 
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แผนภูมิแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1– มัธยมศึกษำปีที่ 3 แยกตำมระดับชั้น 
และสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563  โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่ตั้งแต่ ชั้น ม.1 - ม.3 มีผลการ
เรียนเฉลี่ยที่สูงกว่า  ร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ยกเว้นวิชาศิลปะ ชั้น ม.1 มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 69.22 และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.56  เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยรวมแยกตาม
ระดับชั้น พบว่า ชั้น ม.1    มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 74.80, ชั้น ม.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 
75.36 และ ชั้น ม.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 72.85 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
 

 ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4–มัธยมศกึษาปีที่ 6 แยกตาม

ระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ 
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ม.4 103 67.96 73.11 78.42 73.96 70.55 74.85 75.59 74.62 73.63 

ม.5 81 74.8 67.83 71.78 73.31 67.92 81.24 76.92 68.76 72.82 

ม.6 81 70.29 69.75 73.34 78.07 65.94 79.54 75.52 77.39 73.73 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 – 6 แยกตามระดับชั้น 

และสาระการเรียนรู้ ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.4 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563                โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ พบว่าทุกสาระการเรียนรู้ของวิชาหลัก ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 มี
ผลการเรียนเฉลี่ยที่สูงกว่าร้อยละ 65 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด และสาระการเรียนรู้วิชาเลือกส่วน
ใหญ่ตั้งแตช่ั้น ม.4 - ม.6 มีผล     การเรียนเฉลี่ยทีสู่งกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ทีโ่รงเรียนก าหนด ยกเว้น
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี         ชั้น ม.5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.76 เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยรวม
แยกตามระดับชั้น พบว่า ชั้น ม.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 73.63, ชั้น ม.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อย
ละ 72.82 และชั้น ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 73.73 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

 

 ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ตำรำงแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4–มัธยมศึกษำปีท่ี 6 แยกตำมระดับชั้น 
และสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 
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ศิล
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กา
รง

าน
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ม.4 102 70.99 71.96 78.35 72.35 68.24 84.44 74.81 72.50 74.21 

ม.5 90 74.81 70.85 72.72 72.53 63.03 76.35 75.12 69.42 71.85 

ม.6 81 68.88 65.55 76.59 74.16 66.99 74.64 83.8 71.23 72.73 
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แผนภูมิแสดงผลกำรเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 – 6 แยกตำมระดับชั้น 
และสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ชั้น ม.4 – ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563                โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระการเรียนรู้ของวิชาหลักส่วนใหญ่ตั้งแต่ ชั้น ม.4 - 
ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยที่สูงกว่าร้อยละ 65 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ยกเว้นวิชาภาษาต่างประเทศ 
ชั้น ม.5 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.03 และสาระการเรียนรู้วิชาเลือกส่วนใหญ่ตั้งแต่ ชั้น ม.4 - ม.6 มีผลการเรียน
เฉลี่ยทีสู่งกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ยกเว้นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.5 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.42 เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยรวมแยกตามระดับชั้น พบว่า ชั้น ม.4 มีผลการเรียน
เฉลี่ยรวม ร้อยละ 74.21, ชั้น ม.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 71.85 และชั้น ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 
ร้อยละ 72.73 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
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ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2563 

 

ตำรำงแสดงร้อยละจ ำนวนนักเรียนของผลกำรทดสอบระดับชำติ (National Test) 
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

 จากตารางและแผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนของผลการทดสอบ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า  
         ความสามารถด้านค านวณ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ดี” ร้อยละ 43.37 ,ระดับ “พอใช้” ร้อยละ 
34.93 , 
             ระดับ “ดีมาก” ร้อยละ 15.66 และระดับ “ปรับปรุง” ร้อยละ 6.02 ล าดับ 
         ความสามารถด้านภาษา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ดี” ร้อยละ 48.19 ,ระดับ “พอใช้” ร้อยละ 
20.48 , 
             ระดับ “ดีมาก” ร้อยละ 16.86 และระดับ “ปรับปรุง” ร้อยละ 14.45 ล าดับ 
         ความสามารถทั้ง 2 ด้าน นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ดี” ร้อยละ 44.57 ,ระดับ “พอใช้” ร้อยละ 
27.71 , 
             ระดับ “ดีมาก” ร้อยละ 16.86 และระดับ “ปรับปรุง” ร้อยละ 10.48 ล าดับ 
***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
        (2) 
***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ  มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
         มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
    มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
 
 
 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน ที่
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ด้านภาษา

(Literacy) 
100 100 47.46 47.46 62.12 58.48 5.39 10.15 มีการพัฒนา 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

100 100 40.47 40.47 50.69 43.81 -8.52 -16.28 ไม่มีการพัฒนา 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

- - - - - - - - - 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กับระดับจังหวัด /สังกัด /ภำค 

และ ประเทศ แยกตำมสำระกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียนที่เข้า

สอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 

(O-NET) 
*** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร์ 120 120 29.99 49.74 38.03 33.24 -4.49 -12.60 ไม่มีการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ 120 120 38.78 47.34 42.13 44.80 2.67 6.34 มีการพัฒนา 

ภาษาไทย 120 120 56.20 62.81 51.04 58.92 7.91 15.51 มีการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ 120 120 43.55 63.47 52.68 67.82 15.14 28.74 มีการพัฒนา 

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

 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กับระดับจังหวัด 
/สังกัด /ภำค และ ประเทศ แยกตำมสำระกำรเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 

(O-NET) 
*** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร์ 128 128 25.46 36.69 36.77 27.00 -9.77 -26.57 ไม่มีการพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ 128 128 29.89 39.89 33.01 30.92 -2.09 -6.33 ไม่มีการพัฒนา 

ภาษาไทย 128 128 54.29 64.26 66.48 62.49 -3.99 -6.00 ไม่มีการพัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 128 128 34.38 37.24 44.96 45.23 0.27 0.61 มีการพัฒนาแต่ไม่ถึงร้อยละ3 
 

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

 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กับระดับจังหวัด 
/สังกัด /ภำค และ ประเทศ แยกตำมสำระกำรเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   ที่

เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 

(O-NET) 
*** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร์ 80 79 26.04 32.57 26.92 23.62 -3.3 -12.26 ไม่มีการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ 80 80 32.68 29.94 27.54 28.43 0.89 3.23 มีการพัฒนา 
ภาษาไทย 80 80 44.36 49.79 43.38 43.16 -0.22 -0.51 ไม่มีการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ 80 80 29.94 33.23 29.39 30.61 1.22 4.15 มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

80 79 35.93 35.54 36.33 35.67 -0.66 -1.83 ไม่มีพัฒนาการ 

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

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์               

มีดังต่อไปนี้ 
3.1 หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
3.2 กำรวัดและประเมินผล  
3.3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3.4 รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ 

3.1 หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

 3.1.1 สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   จ ำนวนชั้นเรียน 
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนห้องเรียนทั้งสิ้น 55 ห้อง 
   รำยวิชำที่เปิดสอนตำมหลักสูตร ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การใงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน) 

 
3.1.2 ควำมสอดคล้องของหลักสูตรกับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น/ผู้เรียน 

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและ
ท้องถิ่น นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจ ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
2. กิจกรรมด้านอภิบาล , กิจกรรมส่งเสริมศาสนกิจ 
3. หลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3.2 กำรวัดและประเมินผล 

 3.2.1 ควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเอกสำร หลักฐำน กำรประเมินผลกำรเรียน 
การวัดและประเมินผลของฝ่ายวิชาการได้จัดท าเอกสาร หลักฐาน การประเมินผลการเรียนแยกตาม

รายละเอียด ดังนี้ 
  แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระเบียบโรงเรียน

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  เอกสารหลักฐานการประเมินผลกรเรียนรู้ที่งานทะเบียนและวัดผลจัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 
ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปพ. 2 ใบประกาศนียบัตร 
ปพ. 3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปพ. 4 ใบแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปพ. 5 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ปพ. 6 สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ปพ. 7 ใบรับรองผลการเรียน 
ปพ. 8 ใบระเบียนสะสม 
ปพ. 9 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 

 
3.2.2 กำรน ำผลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน 
ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ได้จัดท าใบรายงานเพ่ือแจกให้กับนักเรียนทุก

ระดับชั้น ดังนี้ 
- รายงานการวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (สอบระหว่างภาค)  
- รายงานผลสอบประจ าภาคเรียน 
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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3.3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ซึ่ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น 1 ใน 5 เกณฑ์ ซึ่งมีความส าคัญกับนักเรียนเป็นอย่างมากในการจบหลักสูตร โดย
นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ให้ครบตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กิจกรรมชมเป็นกิจกรรมที่
นักเรียนจะต้องเข้าร่วมท ากิจกรรมโดยเลือกเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว / จริยะ 
 2. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 3. กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (ชมรม) 
 4. กิจกรรมรักษาดินแดน 
 5. กิจกรรมเพ่ือสังคม 

 
สรุปข้อมูลกิจกรรมตำมควำมถนัดและควำมสนใจ    ภำคเรียนที่  1-2   ปีกำรศึกษำ   2563 

   ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี   4 – 6 
 

ระดับชั้น 
ประเภทของกิจกรรม ประถมศึกษำปีท่ี 1 ประถมศึกษำปีท่ี 2 ประถมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน

นักเรียน/ชมรม 

1. ดินน้ ำมันหรรษำ 5 6 4 15 
2. English is fun 5 4 6 15 
3. ซูโดกุ 3 5 7 15 
4. Skit-ละครสั้นภำษำอังกฤษ 4 3 9 16 
5. ร้อยรักถักทอ 5 7 4 16 
6. จิตรกรน้อย 4 8 4 16 
7. นำฎศิลป์ 3 6 4 12 
8. เรียงร้อยหลำกสี 3 6 7 16 
9. หนูน้อยมำรยำทงำม 4 5 8 17 
10. กีฬำแชร์บอล 7 4 5 16 
11. Diary D.I.Y 5 5 7 17 
12. Computer artist 4 7 5 16 
13. Amazing Paper 4 8 5 17 
14. กดจุดสะดุดเส้น 8 5 4 17 
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ระดับชั้น 
ประเภทของกิจกรรม ประถมศึกษำปีท่ี 1 ประถมศึกษำปีท่ี 2 ประถมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน

นักเรียน/ชมรม 

15. Colorful Pictul 4 7 5 16 
16. A-Math 4 5 8 16 
17. สร้ำงสรรค์ผลงำนกรำฟฟิก 2 8 3 13 
18. ภำษำและวัฒนธรรมจีน 4 6 5 15 

รวมทั้งสิ้น 78 105 100 283 

 
 

สรุปข้อมูลกิจกรรมตำมควำมถนัดและควำมสนใจ    ภำคเรียนที่  1-2   ปีกำรศึกษำ   2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี   1 – 6 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 

ประเภทของกิจกรรม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 จ ำนวน
นักเรียน/ชมรม 

1. Sci - Show 1 2 2 1 2 1 9 
2. บำสเกตบอล 2 3 3 2 2 2 14 
3. นิทำนคุณธรรม 3 2 2 3 1 3 14 
4. Crossword 4 3 3 0 0 0 10 
5. งำมอย่ำงไทย 1 3 3 1 1 1 10 
6. คอมพิวเตอร์สร้ำงสรรค์ 2 3 3 2 0 2 12 
7. จีบผ้ำลีลำ 3 2 2 3 2 3 15 
8. อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ 1 2 2 1 3 1 10 
9. Robot 2 3 3 0 2 0 10 
10. งำนเครื่องหนัง 2 2 2 2 1 2 11 
11. วงโยธวำธิต 3 4 4 3 2 3 19 
12. โมบำย Thinking 4 2 2 4 3 0 15 
13. โครงงำนทดลอง 5 2 2 5 0 0 14 
14. D.I.Y สื่อภำษำไทย 0 5 5 0 1 0 11 
15. ขวดน้ ำหรรษำ 1 2 2 1 4 1 11 
16. D.I.Y  3 2 2 3 0 3 13 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ประเภทของกิจกรรม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 จ ำนวน

นักเรียน/ชมรม 
( Cooking and origami ) 
17. วอลเลย์บอลชำย 2 2 2 2 4 2 14 
18. ภูมิปัญญำทรงคุณค่ำควำม
เป็นไทย 

4 3 3 4 5 0 19 

19. คณิตคิดสนุก 3 3 3 3 4 0 16 
20. เทเบิลเทนนิส 1 2 2 1 4 1 11 
21. ซูโดกุ 3 3 3 3 4 3 19 
22. Cover dance 2 1 1 2 2 2 10 
23. เรียงร้อยถ้อยค ำน ำชีวิต 3 3 3 1 1 1 12 
24. อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ 4 2 2 4 2 1 15 
25. Handmade decoration 4 2 2 4 1 1 14 
26. เครื่องร่อน 2 2 2 2 2 2 12 
27. สวนถำดแฟนซี 1 2 2 1 3 1 10 
28. โครงงำนสร้ำงสรรค์ 0 3 3 0 0 2 8 
29. ชิมขนม ชมดอกไม้  1 3 3 1 1 1 10 
30. อร่อยเฟี้ยวเคี้ยวทุกจำน 0 3 3 0 2 0 8 
31. ประสำนเสียง 2 3 3 2 3 2 15 
32. นำฎศิลป์ 3 3 3 3 1 3 16 
33. A- Math 2 2 3 2 0 2 11 
34. Computer Coding 1 2 3 1 2 1 10 
35. ใหม่ของเรำเก่ำของเพื่อน 2 2 2 2 3 2 13 
36. Drawing Dream 3 2 2 3 4 3 17 
37. Science show 0 3 3 0 3 0 9 
38. ศิลปะบนลำยผ้ำ 1 2 2 1 0 1 7 
39. ไพเรำะเสนำะโสต 2 2 2 2 1 2 11 
40. กฎหมำยน่ำรู้ 0 3 3 0 3 0 9 
41. จับจีบผ้ำสวยงำม 0 3 3 4 2 4 16 
42. Crossword 5 3 3 1 1 2 15 
43. วิทย์คิดสร้ำงสรรค์ 2 3 3 4 0 4 16 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
ประเภทของกิจกรรม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 จ ำนวน

นักเรียน/ชมรม 
44. อำหำรจำนด่วน 4 3 3 5 1 2 18 
45. เหรียญโปรยทำน 4 3 3 3 3 2 18 
46. แสงตระกำรตำจำก
กะลำมะพร้ำว 

2 4 4 2 2 2 16 

47. ฟุตซอล 1 2 2 1 1 5 12 
48. ผสมเครื่องดื่ม 3 3 3 3 3 2 17 
49. เบเกอรี่ที่รัก 2 2 2 2 2 2 12 
รวมทั้งสิ้น 105 126 128 103 93 81 636 
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3.4 รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ 

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้ด าเนินการนิเทศการสอนครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระโดย
มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานและมีการประเมินผลอย่างชัดเจน 
 

ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ชื่อครูผู้สอน ระดับชั้นที่สอน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 ครูจีรานันท์       ลิ้มสกุล  ป.1 3.25 81.25 ดี 
2 ครูสวรินทร์       ตั้งจรูญ ป.2 3.25 81.25 ดี 
3 ครูชนัญญ ู        สุประเพียร ป.3 3.15 78.75 พอใช้ 
4 ครูมัตติกา         ฉววีัฒน์  ป.4 3.25 81.25 ดี 
5 ครูมนธิชา        จันทร์ประเสริฐ  ป.4,ป.5 3.15 78.75 พอใช้ 
6 ครูอัมพร          สังข์ส าโรง  ป.6 3.20 80.00 ดี 
7 ครูนุชนาฏ        สงค์เนย ม.1 3.15 78.75 พอใช้ 
8 ครูนิรุธ             จอมพุก ม.1, ม.2 3.25 81.25 ดี 
9 ครูวันวิสาข์        ทองเพ็ชร ม.2, ม.3 3.25 81.25 ดี 
10 ครูพงค์ผกา        รุ่งโรจน์ ม.2, ม.3 3.30 82.50 ดี 
11 ครูส าเภา           สุทธิเสถียร ม.4,ม.5,ม.6 3.30 82.50 ดี 
12 ครูนิธิวดี            ปัญญาสุธี  ม.4, ม.5 3.25 81.25 ดี 
13 ครูอุทัย             บุญจันทร์เชย ม.5, ม.6 3.25 81.25 ดี 
 เฉลี่ย 3.26 80.76 ดี 

 
หมำยเหตุ  เกณฑ์พิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  ร้อยละ 80-89 ระดับคุณภาพ “ดี” 
 ร้อยละ 70-79 ระดับคุณภาพ “พอใช้”   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ผลปรากฏวา่ ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 10 คน และระดับ
คุณภาพ “พอใช้” จ านวน 3 คน มีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.26 คิดเป็นร้อยละ 
80.76 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นางสาวรัชนีกร   ไชยสูตร ป.4 ป.5 ป.6 ม.5 ม.6 3.95 98.75 ดีมาก 

 2. นายภานุพันธ์     หงส์หิรัญ ม.1 ม.2 ม.3 ม.6 3.65 91.25 ดีมาก 
 3. นายรังสิมันต์      ตุ้มทอง ม.4 ม.5 ม.6 3.20 80.00 ดี 
4. นายวิทูรย์  บัวผา ป.4 ป.5 ป.6 3.50 87.50 ดี 
5. นายวรินทร        ทองยิ่ง ป.1 ป.2 ป.3 3.63 86.25 ดี 

        เฉลี่ย 3.55 88.75 ดี 
 
หมำยเหตุ  เกณฑ์พิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  ร้อยละ 80-89 ระดับคุณภาพ “ดี” 
 ร้อยละ 70-79 ระดับคุณภาพ “พอใช้”   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” 

กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 2 คน 
และมีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 3 คน มีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 3.55 คิดเป็นร้อยละ 88.75 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นางธานี             ดีรักษา ป.1 ป.2 3.55 88.75 ดี 
2. นางสาวสุนิษา      สินเทาว์ ป.3 ป.4 3.70 92.50 ดีมาก 
3. นางสาวณัฐณิชา   ทุมละออ ป.4 ป.5 3.55 88.75 ดี 
4. นางสาวศิริวรรณ  เลี้ยงถนอม ป.5 ป.6 3.60 90.00 ดีมาก 
5. นางสาวรุ้งนภา    ทับขุนทด ม.1 ม.2 3.70 92.50 ดีมาก 
6. นางสาวพรศิริ      สอนเจตน์ ม.2 ม.3 3.60 90.00 ดีมาก 
7. นางสุชาดา         เหลืองโสภากร ม.1 ม.4 3.75 93.75 ดีมาก 
8. นางสาวปาริชาต  เสาวมล ม.3 ม.5 3.55 88.75 ดี 
9. นางสาวศศินา     เนียมงาม ม.5 ม.6 3.50 87.50 ดี 
10. นางสาวธมลวรรณ  สุทธิการุณ ป.1-4 3.70 92.50 ดีมาก 
11. นางสาวฐิติมา      จันทะโน ป.6 ม.1-3 3.45 86.25 ดี 
12. นางสาวชลดา     จันทะเสน ม.5-6 3.40 85.00 ดี 
13. Miss Maricar   C. Aggabao ป.1-3 3.45 86.40 ดี 
14. Miss Marian  E. Eneres ป.4-5 ม.2 3.68 92.00 ดีมาก 
15. Mr.Alexander   E. Eneres ป.6 ม.3-4 3.39 84.80 ดี 
16. Miss  Veronica   C. Maramag ม.4-6 3.52 88.00 ดี 

               เฉลี่ย 3.56 89.21 ดี 
 
หมำยเหตุ  เกณฑ์พิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  ร้อยละ 80-89 ระดับคุณภาพ “ดี” 
 ร้อยละ 70-79 ระดับคุณภาพ “พอใช้”   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ คุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 7 คน ครู
ที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับ คุณภาพ “ดี” จ านวน 9 คน มีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 3.56 คิดเป็นร้อยละ 89.21 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”  
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

1. นางราตรี            โพธิ์ไทย  ป.1 3.50 87.50 ดี 

2. นางสาวอรณีย์      เพชรบัวทอง  ป.2 3.45 86.25 ดี 

3. นางสาวอัจฉราพรรณ   สุพรรณ  ป.3 3.50 87.50 ดี 

4. นางเพชรรัตน์        ชูศรี  ป.5 3.55 88.75 ดี 

5. นางสาวสร้อยสิรินทร์   สุดา  ป.6 3.60 90.00 ดีมาก 

6. นางสุธาพร          รู้กิจนา  ม.1 3.50 87.50 ดี 

7. นายเชิดชัย          กางแก้ว  ม.4 3.40 85.00 ดี 

8. นางธันยนันท์        ดนตรี  ม.5 3.50 87.50 ดี 

9. นางภคมน           หงส์หิรัญ  ม.2 3.60 90.00 ดีมาก 

      เฉลี่ย 3.51 87.78 ดี 

 
หมำยเหตุ  เกณฑ์พิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  ร้อยละ 80-89 ระดับคุณภาพ “ดี” 
 ร้อยละ 70-79 ระดับคุณภาพ “พอใช้”   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 2 คน ครูที่มี
ผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 7 คน และมีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.51  คิดเป็นร้อยละ 87.78 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00 87.50 86.25 87.50 88.75 90.00 87.50 85.00 87.50 90.00 87.78

แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นายสุทธิพงษ์     วงษ์เสน่ห์ ม.1 3.85 96.25 ดีมาก 
2. นางสาวสุปราณี  ป้อมบุบผา ป.5 3.80 95.00 ดีมาก 
3. นางเฉลิมขวัญ    แตงสี ม.2 3.60 90.00 ดีมาก 
4. นายสุชิน          โกพันธุ์ ม.3 3.70 92.50 ดีมาก 
5. นายณัฐพงษ์      ภาดีรักษา ป.1 3.60 90.00 ดีมาก 

    เฉลี่ย 3.71 92.75 ดีมำก 
 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก   ร้อยละ 80 – 89  ระดับคุณภาพ ดี 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับคุณภาพ พอใช้   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนกภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ใน ระดับคุณภาพ “ดีมาก” 
จ านวน 5 คน และมีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3.71 คิดเป็นร้อยละ 
92.75 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

1. นายณัฐกุล             บัวจุด ม.3/1 3.50 87.50 ดี 

2. นางสาวอังคณา        สิงห์โทราช ป.5/3 3.60 90.00 ดีมาก 

3. นางสาวศริสา       พุทธมนต์     ม.4/3-5 3.50 88.75 ดี 

4. นายกมล                ศรีพรพาณิชเจริญ ป.6/3 3.45 86.25 ดี 

5. นางดาวรุ่ง              บิดขุนทด   ป.5/3 3.60 90.00 ดีมาก 

6. นายสุรชัย               วัดอ่ า ม.3/2 3.50 87.50 ดี 

7. นางสาวภัทริศา         ป้อมบุบผา ม.4/1 3.60 90.00 ดีมาก 

8. นางสาวปูณภารัตน์    งามสีห์พิมล ป.1/2 3.60 90.00 ดีมาก 

         เฉลี่ย 3.55 88.75 ดี 

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก   ร้อยละ 80 – 89  ระดับคุณภาพ ดี 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับคุณภาพ พอใช้   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2563 ผลปรากฏวา่ ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 4 คน  “ดี” 
จ านวน 4 คน และมีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3.55  คิดเป็นร้อยละ 88.75 อยู่ในระดับ
คุณภาพ “ดี” 
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563



 

สำรสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  หน้า 54 

ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

1. นางสาวศิรินภา    สาชะรุง ม.1 3.10 77.50 พอใช้ 

2. นางสาวภัทรียา    บุญเผือก ม.1 3.25 81.25 ดี 

3. นายวิษณุ            สายใจดี ม.2 3.40 85.00 ดี 

4. นายครรชิต         ค าคิด ม.4 3.05 76.25 พอใช้ 

5. นางสาวศรีวรรณ   ดีสุข ป.1 3.25 81.25 ดี 

6. นางสาวสุนทรี      มีสุนทร ม.2 3.20 80.00 ดี 

7. นางสาวกัญญาณีย์   เพชรบัวทอง ม.6 3.05 76.25 พอใช้ 

8. นางสาวนิลุบล      สัจสังข์ ม.4 3.05 76.25 พอใช้ 

9. นายทวีศักดิ์         ตั้งจรูญ ม.6 3.00 75.00 พอใช้ 

10. นายภรภัทร         แสนยะบุตร ป.5 2.85 71.25 พอใช้ 

11. นางสาวสมเจต     กันเมือง  ม.6 3.10 77.50 พอใช้ 

12 นางสาววิลดา       วันทา ป.4 2.95 73.75 พอใช้ 

13. นางสาวณัฐมน      แจ่มดอน ป.6 3.25 81.25 ดี 

      เฉลี่ย 3.12 77.88 พอใช้ 

 
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก   ร้อยละ 80 – 89  ระดับคุณภาพ ดี 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับคุณภาพ พอใช้   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 5 คน ครูที่มีผล
การนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” จ านวน 8 คน และมีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.12 คิดเป็นร้อยละ 77.88 อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่   1 ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

1. นางสาวค าผ่อน    ทองมา ป.3/1 3.6 90.00 ดีมาก 

2. นางมนันยา         ถาวร ป.4/3 3.6 90.00 ดีมาก 

3. นางสาวศิวพร      มหารักษ์ ป.5/1 3.6 90.00 ดีมาก 

4. นางสาวผกาภรณ์  วงสลุง ม.1/1 3.65 91.25 ดีมาก 

5. นางภิญญา   ชิตะรัตนอุดม ม.2/1 3.65 91.25 ดีมาก 

6. นางสาววิไล         งามงอนคีรี ม.1/4 3.65 91.25 ดีมาก 

7. นางปฤษฎี           ซื่อกิจธนโภคิน ม.3/2 3.65 91.25 ดีมาก 

8. นายประสานศิลป์   จึงเจริญ ม.2/5 3.7 92.5 ดีมาก 

9. นายสามารถ         ยั่งยืน ม.5/3 3.7 92.5 ดีมาก 

10. นายสัญญา           บัวจุด ม.5/3-5 3.7 92.5 ดีมาก 

11. นายพิศิษฐ์           กมลรัตนวัฒน์ ม.4/5 3.7 92.5 ดีมาก 

                                      เฉลี่ย 3.65 91.36 ดีมำก 

 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก   ร้อยละ 80 – 89  ระดับคุณภาพ ดี 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับคุณภาพ พอใช้   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาคเรียนที่  1  

ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 11 คน  
และมีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 3.65 คิดเป็นร้อยละ  91.36 อยู่ในระดับคุณภาพ 
“ดีมาก” 
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
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ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ที ่ ชื่อครูผู้สอน ระดับชั้นที่สอน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

1 ครูจีรานันท์       ลิ้มสกุล  ป.1 3.30 82.50 ดี 

2 ครูสวรินทร์       ตั้งจรูญ ป.3, ป.5 3.25 81.25 ดี 

3 ครูชนัญญ ู        สุประเพียร ป.3, ม.1 3.10 77.50 พอใช้ 

4 ครูมัตติกา         ฉววีัฒน์  ป.4 3.30 82.50 ดี 

5 ครูมนธิชา        จันทร์ประเสริฐ  ป.4,ป.5 3.20 80.00 ดี 

6 ครูอัมพร          สังข์ส าโรง  ป.5,ป.6 3.15 78.75 พอใช้ 

7 ครูนุชนาฏ        สงค์เนย ม.1 3.20 80.00 ดี 

8 ครูนิรุธ             จอมพุก ม.1, ม.2 3.25 81.25 ดี 

9 ครูวันวิสาข์        ทองเพ็ชร ม.2, ม.3 3.30 82.50 ดี 

10 ครูพงค์ผกา        รุ่งโรจน์ ม.2, ม.3 3.30 82.50 ดี 

11 ครูส าเภา           สุทธิเสถียร ม.4,ม.5,ม.6 3.35 83.75 ดี 

12 ครูนิธิวดี            ปัญญาสุธี  ม.4, ม.5 3.35 83.75 ดี 

13 ครูอุทัย             บุญจันทร์เชย ม.5, ม.6 3.25 81.25 ดี 

เฉลี่ย 3.25 81.35 ดี 

 
หมำยเหตุ  เกณฑ์พิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  ร้อยละ 80-89 ระดับคุณภาพ “ดี” 
 ร้อยละ 70-79 ระดับคุณภาพ “พอใช้”   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรนิเทศกำรสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 11 คน และระดับ
คุณภาพ “พอใช้” จ านวน 2 คน มีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.25 คิดเป็นร้อยละ 
81.35 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นางสาวรัชนีกร   ไชยสูตร ป.4 ป.5 ป.6 ม.5 ม.6 3.95 98.75 ดีมาก 

 2. นายภานุพันธ์     หงส์หิรัญ ม.1 ม.2 ม.3 ม.6 3.60 90.00 ดีมาก 
3. นายรังสิมันต์        ตุ้มทอง ม.4 ม.5 ม.6 3.20 80.00 ดี 
4. นายวิทูรย์  บัวผา ป.4 ป.5 ป.6 3.40 85.50 ดี 
5. นายวรินทร        ทองยิ่ง ป.1 ป.2 ป.3 3.63 86.25 ดี 

        เฉลี่ย 3.46 88.10 ดี 
 
 
หมำยเหตุ  เกณฑ์พิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  ร้อยละ 80-89 ระดับคุณภาพ “ดี” 
 ร้อยละ 70-79 ระดับคุณภาพ “พอใช้”   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 2 คน  มี
ผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 3 คน และมีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 3.46 คิดเป็นร้อยละ 88.10 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”  
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนและเทคโนโลยี
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงประเทศ 
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นางธานี             ดีรักษา ป.1-2 3.60 90.00 ดีมาก 
2. นางสาวสุนิษา      สินเทาว์ ป.3-4 3.75 93.75 ดีมาก 

3. นางสาวณัฐณิชา   ทุมละออ ป.4,5 3.70 92.50 ดีมาก 

4. นางสาวศิริวรรณ  เลี้ยงถนอม ป.5 ป.6 3.80 95.00 ดีมาก 

5. นางสาวรุ้งนภา    ทับขุนทด ม.1-ม.2 3.80 95.00 ดีมาก 

6. นางสาวพรศิริ      สอนเจตน์ ม.2-ม.3 3.60 90.00 ดีมาก 

7. นางสุชาดา        เหลืองโสภากร ม.1 ม.4 3.70 92.50 ดีมาก 

8. นางสาวปาริชาต  เสาวมล ม.3-ม.5 3.50 87.50 ดี 

9. นางสาวศศินา     เนียมงาม ม.5-6 3.60 90.00 ดีมาก 

10. นางสาวธมลวรรณ  สุทธิการุณ ป.1-ป.4 3.75 93.75 ดีมาก 

11. นางสาวฐิติมา      จันทะโน ป.6 ม.1-ม.3 3.55 88.75 ดี 

12. นางสาวชลดา     จันทะเสน ม.5 ม.6 3.25 81.25 ดี 

13. Miss Maricar   C. Aggabao ป.1-3 3.77 94.40 ดีมาก 

14. Miss Marian  E. Eneres ป.4-5 ม.2 3.71 92.80 ดีมาก 

15. Mr.Alexander   E. Eneres ป.6 ม.3-4 3.42 85.60 ดี 

16. Miss  Veronica  C. Maramag ม.4-6 3.74 93.60 ดีมาก 

               เฉลี่ย 3.64 91.02 ดีมำก 
 

หมำยเหตุ  เกณฑ์พิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  ร้อยละ 80-89 ระดับคุณภาพ “ดี” 
 ร้อยละ 70-79 ระดับคุณภาพ “พอใช้”   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 12 คน  
ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 4 คนและมีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3.64 คิดเป็นร้อยละ 91.02 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นางราตรี โพธิ์ไทย ป.1 3.45 86.25 ดี 
2. นางสาวอรณีย์ เพชรบัวทอง ป.2 3.65 91.25 ดีมาก 
3. นางสาวอัจฉราพรรณ     สุพรรณ ป.3 3.60 90.00 ดีมาก 
4. นางเพชรรัตน์ ชูศรี ป.4 3.60 90.00 ดีมาก 
5. นางสาวสุธาพร รู้กิจนา ป.5 ม.1 3.40 85.00 ดี 
6. นางสาวสร้อยสิรินทร์ สุดา ป.6 ป.5 3.60 90.00 ดีมาก 
7. นายเชิดชัย กางแก้ว ม.6 ม.2 3.60 90.00 ดีมาก 
8. นางธันยนันท์ ดนตรี ม.5 ม.2 3.45 86.25 ดี 
9. นางภคมน                   หงส์หิรัญ ม.4 ม.1 3.60 90.00 ดีมาก 

      เฉลี่ย 3.55 88.75 ด ี
 
หมำยเหตุ  เกณฑ์พิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ “ดีมาก”  ร้อยละ 80-89 ระดับคุณภาพ “ดี” 
 ร้อยละ 70-79 ระดับคุณภาพ “พอใช้”   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 ผลปรากฏวา่ ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 6 คน ครูที่มี
ผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 3 คน และมีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 3.55 คิดเป็นร้อยละ 88.75 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” 
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นายสุทธิพงษ์ วงษ์เสน่ห์ ป.4 3.70 92.50 ดีมาก 
2. นางสาวสุปราณี ป้อมบุบผา ม.2 3.65 91.25 ดีมาก 
3. นางเฉลิมขวัญ แตงสี ม.2 3.54 88.45 ดี 
4. นายสุชิน           โกทัน ม.3 3.60 90.00 ดีมาก 
5. นายณัฐพงษ์       ภาดีรักษา ป.3 3.45 86.25 ดี 

    เฉลี่ย 3.58 89.49 ด ี
 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก   ร้อยละ 80 – 89  ระดับคุณภาพ ดี 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับคุณภาพ พอใช้   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง   
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 

 
ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” 
จ านวน 3 คน ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 2 คน  และมีผลเฉลี่ยของการ
นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3.58 คิดเป็นร้อยละ 89.49 อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นายณัฐกุล         บัวจุด ม.3/1 3.60 90.00 ดีมาก 
2. นางสาวอังคณา   วัดอ่ า ป.4/1 3.65 91.25 ดีมาก 

3. นางสาวศริสา  พุทธมนต์     ม.5/2 3.60 90.00 ดีมาก 

4. นางดาวรุ่ง          บิดขุนทด   ป.3/1 3.65 91.25 ดีมาก 

5. นายสุรชัย           วัดอ่ า ม.5/3-5 3.60 90.00 ดีมาก 

6. นางสาวภัทริศา     ป้อมบุบผา ม.2/1 3.65 91.25 ดีมาก 

7. นางสาวปูณภารัตน์    งามสีห์พิมล ป.4/1 3.60 90.00 ดีมาก 

         เฉลี่ย 3.62 90.53 ดีมำก 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก   ร้อยละ 80 – 89  ระดับคุณภาพ ดี 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับคุณภาพ พอใช้   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 

 
ตารางสรุปผลการนิเทศการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2563ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ  “ ดีมาก ” จ านวน 8 คน และ
มีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3.62 คิดเป็นร้อยละ 90.53 อยู่ในระดับคุณภาพ “ ดีมาก ” 
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรี  นำฏศิลป์

ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2563
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ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นายศรายุทธ      ฬียากร ม.4-6 3.20 80.00 ดี 
2. นางสาวสุนทรี     มีสุนทร ม.1-2 3.20 80.00 ดี 

3. นางสาวนิลุบล     สัจจสังข์ ม.2-4 3.40 85.00 ดี 

4. นางสาวสมเจต    กันเมือง ม.3-6 2.85 71.25 ดี 

5. นางสาวศรีวรรณ  ดีสุข ป.1-2 2.25 81.25 ดี 

6. นางสาวศิรินภา   สาชะรุง ป.3 ม.1 2.80 70.00 ดี 

7. นายทวีศักดิ์     ตั้งจรูญ ม.4 ม.6 3.00 75.00 ดี 

8. นางสาวกัญญาณีย์  เพชรบัวทอง ม.3 - 6 3.25 81.25 ดี 

9. นางสาวณัฐมน   แจ่มดอน ป.3 ป.6 3.65 91.25 ดี 

10. นายภรภัทร    แสนยะบุตร ป.4 - 5 3.05 76.25 ดี 

11. นายวิษณุ     สายใจดี ม.3 ม.5 3.60 90.00 ดี 

12. นางภัทรียา   บุญเผือก ป.4 – ม.3 3.80 95.00 ดี 

13. นายครรชิต   ค าคิด ม.4 – ม.6 3.50 87.50 ดี 

14. นางวิลดา     วันทา ป.5 ม.1 ม.5 3.20 80.00 ดี 

      เฉลี่ย 3.27 81.70 ด ี
 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก   ร้อยละ 80 – 89  ระดับคุณภาพ ดี 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับคุณภาพ พอใช้   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 

 
ตารางสรุปผลการนิเทศการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 14 คน และมี
ผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.27 คิดเป็นร้อยละ 81.70 อยู่ในระดับคุณภาพ  “ดี”  
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แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ภำคเรียนที่   2  ปีกำรศึกษำ 2563
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 ตำรำงสรุปผลกำรนิเทศกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล สอนชั้น คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
1. นางสาวค าผ่อน    ทองมา ป.2/2 3.55 88.75 ดี 
2. นางมนันยา         ถาวร ป.1/3 3.65 91.25 ดีมาก 
3. นางสาวศิวพร      มหารักษ์ ป.4/1 3.60 90.00 ดีมาก 
4. นางสาวผกาภรณ์  วงสลุง ป.5/2 3.65 91.25 ดีมาก 
5. นางภิญญา   ชิตะรัตนอุดม ม.1/2 3.65 91.25 ดีมาก 
6. นางสาววิไล         งามงอนคีรี ม.1/2 3.60 91.25 ดีมาก 
7. นางปฤษฎี           ซื่อกิจธนโภคิน ม.3/1 3.65 90.00 ดีมาก 
8. นายประสานศิลป์   จึงเจริญ ม.2/1 3.70 92.50 ดีมาก 
9. นายสามารถ         ยั่งยืน ม.5/2 3.65 91.25 ดีมาก 
10. นายสัญญา           บัวจุด ม.5/2 3.70 92.50 ดีมาก 
11. นายพิศิษฐ์           กมลรัตนวัฒน์ ม.4/2 3.65 91.25 ดีมาก 
                                      เฉลี่ย 3.64 91.02 ดีมำก 

 
เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 

 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก   ร้อยละ 80 – 89  ระดับคุณภาพ ดี 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับคุณภาพ พอใช้   ต่ ากว่าร้อยละ 70 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
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กรำฟผลกำรนิเทศกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลการนิเทศการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า ครูที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 10 คน ครู
ที่มีผลการนิเทศการสอนอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 1 คน  และมีผลเฉลี่ยของการนิเทศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 3.64 คิดเป็นร้อยละ  91.02  อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” 
 

 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00
88.75 91.25 90.00 91.25 91.25 91.25 90.00

92.50 91.25 92.50 91.25 91.02

แผนภูมิแสดงผลกำรนิเทศกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
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บทที่ 4 

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ รายงานตามหัวข้อ

ต่อไปนี้ 
 4.1 สภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 4.2 สภำพและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
 4.3 กำรพัฒนำบุคลำกรครู 
 

4.1 สภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานักเรียน ครู และโรงเรียน ดังนั้นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพรวมของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์  แนว
ปฏิบัติ และตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนั้นมุ่งหวังเพ่ือให้
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นทิศทางกากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมที่จะน าไปปฏิบัติให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนด และสอดรับกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  
2. วิเคราะห์สภาพความส าเร็จและพันธกิจของโรงเรียน เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

โดยการน าปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นเชิงนโยบายของโรงเรียนมาเป็นฐานในการก าหนด
เป้าหมาย  

3. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (โครงการ/งานและกิจกรรม) 
4. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
5. การประเมินผลการด าเนินงาน 
6. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
7. การพัฒนาและปรับปรุง 
 
4.1.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเป้ำหมำย 
 
 



 

สำรสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  หน้า 75 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ ยกระดับคุณภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่การบริหารงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความเป็นสากล
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม 

ตามจิตตารมณ์ของเซนต์ปอล สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีไทย น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียน ให้แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารโดย
ใช้เทคโนโลยี รู้จักไตร่ตรอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีสุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย 

4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถ ใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมณ์ของเซนต์ปอล เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

6. ส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนพัฒนา
ตนเอง เต็มตามศักยภาพ และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

7. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล มีการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบเน้นการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
 

เป้ำหมำย (Goals) 
1. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตา

รมณ์ ของศิษย์ เซนต์ปอล สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีไทย ด าเนินชีวิต ด้วยการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถ มีทักษะ
ในการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี รู้จักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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3. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย 

4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มุ่งมั่นในการ
ท างาน อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

5. บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมณ์ของเซนต์ปอล เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ผู้เรียน 

6. โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

7. มีระบบการบริหารการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล มีการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ เน้นการกระจายอ านาจด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

 

4.2 สภำพและบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
  
 4.2.1 สื่อและอุปกรณ์กำรเรียนรู้ 
  ปริมำณสื่อ/อุปกรณ์ 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้จัดหาสื่อการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาไว้
ให้บริการแก่บุคลากรครูเพ่ือเป็นการเสริมเนื้อหาการเรียนรู้และส่งเสริมให้บุคลากรผลิตสื่อนวัตกรรมส าหรับ
การเรียนการสอนรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนการสอน ดังนี้ 
 จ ำนวนอำคำรเรียน 2 หลัง ประกอบด้วย 
 อาคารเรียนระดับแผนกปฐมวัย จ านวน 1 หลัง 
 อาคารเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา  จ านวน 1 หลัง  
 จ ำนวนห้องเรียน 55 ห้อง ประกอบด้วย 
 ระดับแผนกปฐมวัย  จ านวน 7 ห้อง 
 ระดับประถมศึกษา 1 - 6  จ านวน 18 ห้อง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 15 ห้อง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 15 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติกำร มีทั้งหมด 83 ห้อง ประกอบด้วย 

ห้องคอมพิวเตอร์ 3  ห้อง 
ห้องวิทยาศาสตร์  3  ห้อง 
ห้องศิลปะ  1  ห้อง 
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ห้องพยาบาล  1  ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์  1  ห้อง 
ห้องดนตรี 1 ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์  1  ห้อง 
ห้องพละ 1 ห้อง 
ห้องการงานพื้นฐานอาชีพ  1  ห้อง  
ห้องสื่อการเรียนการสอน 1 ห้อง 
ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน 1 ห้อง 
ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง 
ห้องบริหารจัดการ 1  ห้อง  
ห้องสมุด 1 ห้อง 
ห้องทะเบียนวัดผล 1 ห้อง 
ห้องฝ่ายมาตรฐาน 1 ห้อง 
ห้องฝ่ายวิชาการ 1 ห้อง 
ห้องพักครู 4  ห้อง 
ห้องเรียน  55  ห้อง 
ห้องสหการ 1 ห้อง 
อาคารอเนกประสงค์ 1  หลัง 

 แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียน ประกอบด้วย 
ศูนย์เรียนรู้เกษตร 1 หลัง 
ศูนย์ลูกเสือเพ่ือการเรียนรู้ 1 หลัง 
แปลงพืชผักเพ่ือการเกษตร 91 ไร่ 

 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้อง

ประกอบการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงความสะอาดร่มรื่นในทุกบริเวณ ดังนี้ 
ห้องสมุดของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การด าเนินงานของห้องสมุด ได้ยึดแนวทางที่เป็นมาตรฐานของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย และนโยบายของโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน โดยให้บริการ
นักเรียนในการอ่าน การค้นคว้า 
 ห้องสมุด มีขนาด 168 ตารางเมตร จัดเป็นคาบค้นคว้าห้องสมุดให้วันละ 1 คาบ 
 จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด มีจ านวน 16,062 เล่ม 
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 จ านวนวารสารที่บอกรับ จ านวน  4 รายชื่อ 
 จ านวนวารสารที่ได้เปล่า จ านวน  3 รายชื่อ 
 จ านวนหนังสือพิมพ์ จ านวน  4 รายชื่อ 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด เฉลี่ยวันละ 368 คน 

นอกจากห้องสมุดแล้ว ยังมีห้องสืบค้นข้อมูล ซึ่งนักเรียนสามารถค้นคว้าและศึกษาได้ตลอดเวลาช่วง
พักและช่วงเวลาเรียน ประกอบด้วย 

1. ห้องปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นห้องที่นักเรียน บุคลากรครูสามารถศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ ทาง Internet 
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       2. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ - ส าหรับนักเรียนที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ 

 

 
 
3. แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา - จัดสภาพบรรยากาศบริเวณต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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4. แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา - พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับชั้น  
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แหล่งรวมควำมรู้รอบตัว  
ป้ำยนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.2.3 แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ ที่อยู่ในเขตใกล้เคียงที่ควรรู้ 

   โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ ตระหนักในคุณค่าวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่ความรักความหวงแหน ความภาคภูมิใจ และก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่น 
ร่วมมือกันอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ 
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงแนะ
ให้ประชาชนชาวไทยด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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อ ำเภอชยับำดำล 
 

วัดเขำสมโภชน์ 

 

 
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาล ไปตามเส้นทางสายบัวชุม ประมาณ 30 กม. มีทางแยกเข้าไป

ประมาณ 8 กม.จากถนนใหญ่เขาสมโภชน์เป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ รอบๆ บริเวณร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด 
ที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดส าหรับปฏิบัติธรรม ภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยถ้ าต่างๆ ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่
เป็นจ านวนมากกว่า 19 ถ้ า เฉพาะถ้ าท่ีปรากฏชื่อมีดังนี้คือ ถ้ าใหญ่ ถ้ าเจดีย์ ถ้ าเพชร ถ้ าร าวง ถ้ าสิงโต ถ้ าบ่อ
ทิพย์ ฯลฯ ภายในแต่ละถ้ าจะแลเห็นหินงอกหินย้อยที่สวยงาม 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=CzANE7_3plsejM&tbnid=Xtm0E_TFymLVbM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://wiki.moohin.in.th/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C&ei=GX1KUr35OIPMrQfa3oDYDw&psig=AFQjCNEDrpbRyckC3JgaGEI8YHoJjuNThQ&ust=1380699802163627
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สวนรุกชำติน้ ำตกวังก้ำนเหลือง 

 

 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลท่าดินด า การเดินทางจากตัวเมืองลพบุรีไปน้ าตกวังก้านเหลืองใช้เส้นทางลพบุรี-

โคกส าโรง (ทางหลวงหมายเลข 1) จากนั้นใช้เส้นทางโคกส าโรง-ชัยบาดาล (ทางหลวงหมายเลข 5) จนถึงทาง
หลวงหมายเลข 21 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลย 21 ประมาณ 21 กม. เลี้ยวขวาผ่านสถานีขนส่งถึงสี่
แยกล านารายณ์และตรงไปอีกประมาณ 5 กม. จนถึงสี่แยก ท่ามะนาวแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 
2089 ตรงไปอีกประมาณ 13 กม. ก็จะถึงน้ าตก วังก้านเหลืองซึ่งจะอยู่ทางขวามือ 

 
  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WXeKeD_bk-R-MM&tbnid=aWERxq4EpdxyfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tourthongdokkrajeaw.com/namtokvangkanlang.htm&ei=VX1KUt-gIsTIrQekzoH4BA&bvm=bv.53371865,d.bmk&psig=AFQjCNGWSCkzEuLPo1uQ53_J8CbW1F60pw&ust=1380699840108759
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บ้ำนท่ำดินด ำ (ทอเสื่อ) 

 
อยู่ต าบลท่าดินด า อ าเภอชัยบาดาล ใกล้น้ าตกวังก้านเหลืองประมาณ 3 กม. จากถนนใหญ่เป็น

หมู่บ้านพัฒนาแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพในการท าไร่ข้าวโพด และมีอาชีพรองในการ
ทอเสื่อ ปลูกกระเทียมพันธุ์ดีและเลี้ยงโคนม 
 

อ ำเภอท่ำหลวง 
จ ำปีสิรินธร 

 
ต้นไม้ต้นขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นที่ระดับอก 50-200 

เซนติเมตร เปลือกโคนต้นสีน้ าตาล หนา 0.5 - 1 เซนติเมตร มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว เปลือกแตกเป็นร่องลึก
ตามยาว ล าต้นเปลาตรง กิ่งที่อยู่ในระดับสูงมีเปลือกสีขาว กิ่งอ่อนมีสีเขียวอมน้ าตาล มีช่องอากาศเป็นจุดหรือ
ขีดนูนกระจายทรงพุ่มกลมโปร่งเนื้อไม่และกิ่งเหนียวใบรูปรี กว้าง 7 - 10 เซนติเมตร ยาว 14-20 เซนติเมตร 
โคนใบมนกลม หรือรูปลิ่ม ปลายใบมนทู่ถึงแหลม ผิวใบด้านบนมีขนเล็กน้อย  สีเขียวอมเหลือง มีเส้นกลางใบ
นูนเล็กน้อย และมีเส้นแขนงใบเป็นร่อง ผิวใบด้านล่างสีอ่อนกว่าและมีขน มีเส้นเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบ
นูนเด่น เนื้อใบหนา แข็งกรอบ ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบมี 10-12 คู่ ก้านใบยาว 2.5-4.5 เซนติเมตร รอย
แแผลเป็นของหูใบแนบโคนก้านใบยาวสองในสาม ของความยาวของก้านใบ 

ดอก ออกเดี่ยวที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกตูมรูปกระสวย มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 
2.5-3.5 เซนติเมตร กาบหุ้มดอกมี 1 แผ่น สีเขียวอ่อนและมีขนอ่อนๆ คลุมอยู่ กาบฉีกออกและหลุดไปเมื่อกลีบ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=63VoO_P6fL8NCM&tbnid=dZWYoYYdhN_u9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.komchadluek.net/detail/20110810/105532/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81.html&ei=IX5KUoHwB82FrQfF6YCoAQ&psig=AFQjCNE-zKzGR0LB_xxWbaz26F1QO54RBA&ust=1380699977891298
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rMW3bOEiqz5QtM&tbnid=F30zlq5J0MdbZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gotoknow.org/posts/442600&ei=X35KUsr5JcrTrQeS_IEQ&psig=AFQjCNG8WmSPComEfSMQx-4rLDERHoL7LA&ust=1380700095938526
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ดอกเริ่มแย้ม ก้านดอกยาว 1.8 เซนติเมตร ดอกบานตั้งขึ้น สีขาวนวล กลีบดอกมี 12-15 กลีบ เรียงเป็นชั้นๆ 
ละ 3 กลีบ กลีบชั้นนอกรูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 1.2-1.5 เซนติเมตร ยาว 4.5-5 เซนติเมตร ปลายกลีบมน
กลม เมื่อเริ่มแย้มโคนกลีบดอกด้านนอกมีสีเขียวอ่อน กลีบดอกชั้นในมีขนาดแคบและสั้นกว่าเล็กน้อย เริ่มแย้ม
และส่งกลิ่นหอมตั้งแต่พลบค่ า ดอกบานอยู่ได้ 2 วัน เมื่อใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อย 

ผล ผลเป็นช่อยาว 4-6 เซนติเมตร ก้านช่อผลยาว 4 เซนติเมตร มีผลย่อย 15-25 ผล แต่ละผลเรียงติด
อยู่บนแกนกลางผลและไม่มีก้านผลย่อย ผลรูปกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ผิวของผลมีช่อง
อากาศเป็นจุดๆ สีขาว ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอ่อน ผลย่อยแตกตามแนวยาว แต่ละผลมี 
1-6 เมล็ด เมล็ดสีแดงเข้มรูปกลมรี ยาว 4-6 มิลลิเมตร 

ช่วงกำรออกดอกและติดผล ออกดอกบาน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ผลแก่ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 

นิเวศวิทยำ : มีข้ึนอยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น และมีขึ้นอยู่เฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือในป่าพรุน้ าจืดที่
มีน้ าพุไหลผ่านตลอดเวลา ส ารวจพบครั้งแรกในป่าพรุน้ าจืดของบ้านซับจ าปา ต าตลซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง  
จังหวัดลพบุรี ในพ้ืนที่รวมกันประมาณ 80 ไร่ ในระดับความสูงประมาณ 50 เมตร พ้ืนที่โดยรอบห่างออกไป
ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเขาหินปูน เมื่อมีฝนตกแล้วน้ าจากเขาหินปูนนี้จะซึมลงใต้ดินและไหลรวมเป็นน้ าใต้
ดิน มาพุขึ้นในป่าบ้านซับจ าปา น้ าในบริเวณนี้จึงมีความเป็นด่างสูงกว่าในพื้นที่อ่ืน 

สถำนภำพ : ไม้หายาก  
 

อ ำเภอพัฒนำนิคม 
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ 

 
ตั้งอยู ่ที ่บ ้านแก่งเสือเต้น  ต าบลหนองบัว  เขื ่อนป่าสักชลสิทธิ ์เป็นชื ่อที ่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเขื่อนแห่งนี้สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ าป่าสักอันนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด 36.50 เมตร 
จุดเด่นที่น่าสนใจภายในเขื่อน ได้แก่ จุดชมวิวสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ าป่าสัก ซึ่งแสดงความรู้ด้านธรรมชาติ  
และวัฒนธรรม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TmZXYVD67KWkWM&tbnid=Qy6OfPfWEcAqRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://muangthai360.com/travel-show-11.htm&ei=-n5KUoaINISTrgeJuYCoAg&psig=AFQjCNEYWTCIVyaaMOKu_14E5sGQXuoZfA&ust=1380700236772404
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แหล่งโบรำณคดีบ้ำนโป่งมะนำว 

 
การศึกษา ค้นคว้า เรื่องราวของวัฒนธรรมสมัยโบรณของแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวเริ่มต้นเมื่อ

ราวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 จากการขุดค้นโบราณคดีตามหลักวิชาการ ได้พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุเหล็ก ซึ่งอาจมีอายุราว 2,500-2,800 ปีมาแล้วนั้น พ้ืนที่ภายในเขตวัดโป่งมะนาว มี
มนุษย์ใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมต่างๆ โดยพ้ืนที่บางส่วนถูใช้เป็นที่ฝังศพโดยเฉพาะ ในขณะที่พ้ืนที่บางส่วนถูกใช้เป็น
พ้ืนที่สร้างที่พ านักอาศัย และพ้ืนที่ท ากิจกรรมในการด ารงชีวิตประจ าวันทั่วไป ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 
ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคเหล็กนพ้ืนที่ส่วนนี้ของต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มี
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และอาจเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรมอย่างมากแห่งหนึ่งในภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย 
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4.3 กำรพัฒนำบุคลำกรครู 

 บุคลากรครูมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้
บุคลากรมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือพัฒนาบทบาทในการเป็นครูผู้สอน เป็นผู้น าทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ส่งเสริมให้บุคลากรมี
การพัฒนาตนเองทางด้านต่างๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
 
 กำรศึกษำดูงำน 
  ส่งบุคลากรศึกษาดูงานด้านการศึกษาภายในประเทศ 
  
 กำรฝึกอบรมและสัมมนำ  
 จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางด้านวิชาชีพและส่งเสริมคุณธรรม 
 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
  
 กำรพัฒนำตำมวิชำชีพ 
  ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้จัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
  ครูผู้สอนทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระได้รับการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 งำนสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่
บุคลากรครูอย่างพอเพียงและตรงต่อความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน เช่น 
  อาหารกลางวันส าหรับบุคลากรครู 
  ตรวจสุขภาพประจ าปี 
  โบนัสประจ าปีเท่ากับเงินเดือน 1 เดือน 
  ของขวัญสมรส 
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บทที่ 5 

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรรำยงำน 

 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ได้สรุปโดยแยก

ตามล าดับ ดังนี้ 
5.1 รำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR 
5.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง STAKEHOLDER 
 

 

5.1 รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
จากผลการด าเนินงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 มีพัฒนำด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง         
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนองได้ 

 
- 

 
- 

 
80.00 

 
163 

 
163 

 
91.25 

 
ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ าหนกั สว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

    148 90.79  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ด ี

    148 90.79  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยสว่นตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

    154 94.47  

 1.4 ร้อยละของเด็กปฏบิัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเล่ียงสภาวะ 
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ง
อันตราย 

    145 88.95  

2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จติใจ ควบคุม
และแสดงออกทำงอำรมณ์ได ้

     95.83 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

80.00 163 163 
 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส          

แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม 
    158 96.93  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ  
อดทนในการรอคอย 

    153 93.86  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

    159 97.54  

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตส านกึและค่านยิม      
ที่ด ี

    161 98.77  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพดู 
กล้าแสดงออก 

    154 94.47  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปัน     149 91.41  

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รู้หนา้ที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

    158 96.93  

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    156 95.70  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

    158 96.93  

3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมำชิกทีด่ีของสังคม 

  80.00 163 163 91.88 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเอง 
ในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน มีวินยั 
ในตนเอง 

    148 90.79  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพยีง     161 98.77  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วมดแูลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 

    153 93.86  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทกัทาย และ 
มีสัมมาคารวะกบัผู้ใหญ่ ฯลฯ 

    143 87.73  

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

    146 89.57  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

    141 85.88  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 
เด็กทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวนเด็ก
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปญัญำ สื่อสำรได้ มี
ทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้
ได้ 

   
80.00 

 
163 

 
163 

 
90.79 

 
ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและ 
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 

    146 89.57  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในส่ิงที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ 

    154 94.47  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเร่ือง 
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวยั 

    146 89.57  

 4.4 ร้อยละของเด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด 
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
ได้  

    141 86.50  

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ 

    158 96.93  

 4.6 ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ 

    143 87.73  

5 เพิ่มเติมประเด็นพิจารณาได้        

 5.1 …….        

              สรุปผลกำรประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จ านวนประเด็นพิจารณา  

92.43 ยอดเยี่ยม 

 
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1   
            โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ล านารายณ์  ระดับปฐมวัย มีการวิเคราะห์ผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา ส่งเสริมเด็กให้พัฒนาเต็มศักยภาพ โดยจัดโครงการ/
กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย  โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้  โครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตสู่โลกกว้าง  โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ  
โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและทักษะชีวิต  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเด็กปฐมวัย   
           ด้ำนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์โรงเรียน  ทางโรงเรียนได้จัดท าและด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และแสดงออกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในด้านซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รัก
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เมตตา กตัญญูรู้คุณ และมีวินัยเด่นตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้  กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา  กิจกรรม
ธรรมะสดใสกับใจบริสุทธิ์  กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  และกิจกรรมKids  Scout 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏบิัตงิำน *** 

ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

  
5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาทีย่ืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

    

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

    

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัต ิ(Active learning) 

    

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ 

    

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบชั้นเรียน      
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกจิการจัดประสบการณ์     
 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวยัแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย     
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย     
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์   5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
    

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

    

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกจิกรรม 
จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

    

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว     
 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
    

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย     
 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

ร่วมมือร่วมใจ 
    

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ทีป่ลอดภยั
และเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สือ่
ส าหรับเด็กมุดลอด ปีนปา่ย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏบิัตงิำน *** 

ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบตั ิ ไม่ปฏบิัต ิ

 4.5 จัดหอ้งประกอบที่เอือ้ต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก     

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

  5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสด ุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 

    

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือในการ
จัดประสบการณ์ 

    

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์     

 5.4 มีการน าผลการนิเทศติดตามการใชส้ื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา 

    

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพรก่ารพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อ
การจัดประสบการณ์ 

    

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม   5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
 6.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
    

 6.2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

    

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา     
 6.4  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล          

การประเมินตนเองประจ าป ีและรายงานผลการประเมินตนเอง          
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 

  
  

 6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีสว่นร่วม  

    

7 เพิ่มเติมประเด็นพิจารณาได้     
 7.1-7.5     

  สรุปผลกำรประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

 
หมำยเหต ุ  กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสขีำว 

***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 
 

 
 

           แปลผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ไดร้ะดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ไดร้ะดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ไดร้ะดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ไดร้ะดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ไดร้ะดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่ำเฉลีย่ผลกำรประเมินคุณภำพที่ได ้
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเยีย่ม  
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กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ระดับปฐมวัย  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ

จัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม   บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะ 3 ปี จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมผู้ปกครอง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ
เด็กรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิต ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้
มีผู้ปกครอง  ชุมชน   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของเด็ก  มีโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  จัดท า
สารสนเทศของปฐมวัยและสารสนเทศของโรงเรียน 
 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนครู
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้
 

ปฏิบตั ิ
 

ไม่
ปฏิบตั ิ

1 จัดประสบกำรณท์ี่ส่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนำกำร
ทุกด้ำน อย่ำงสมดุลเตม็ศักยภำพ 

   
80.00 

 
18 

 
18 

 
100 

ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบคุคล     18 100  

 1.2 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

     
18 100  

 1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

     
18 

100  

2 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณต์รง 
เล่นและปฏิบตัิอย่ำงมีควำมสขุ 

   
80.00 

 
18 

 
18 

100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกบั
ประสบการณ์เดิม 

    18 
100  



 

สำรสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  หน้า 95 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนครู
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้
 

ปฏิบตั ิ
 

ไม่
ปฏิบตั ิ

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอยา่ง
อิสระ ตามความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

     
18 

100 
 

 

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

    18 
100  

3 จัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรยีนรู้ ใช้สือ่และ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 

   
80.00 

 
18 

 
18 

 
100 

ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเท
สะดวก 

     
18 100  

 3.2  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

    18 
100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนเช่น ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม้เป็นต้น 

    18 
100  

 3.4  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้ 
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหา
ค าตอบ เป็นต้น 

     
18 

100  

4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำ
ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำร
จัดประสบกำรณแ์ละพัฒนำเด็ก 

   
80.00 

 
18 

 
18 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกจิกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันดว้ยเครื่องมือและวิธกีารที่
หลากหลาย  

     
18 100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้งมีส่วนร่วม 

    18 
100  

 4.3 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

    18 
100  

 4.4 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

    18 
100  

5 เพิ่มเติมประเด็นพิจำรณำได ้        

 5.1 ………        

               สรุปผลกำรประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                       จ านวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 
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หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

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

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

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3   
   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ล านารายณ์ ระดับปฐมวัย ได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่
ครอบคลุม เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้
การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โดยครูทุกคนท างานวิจัย
ในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต  และสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี  มีวินัย  และมีความสุข เน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ยึด
พัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม  ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย  ได้ลง
มือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ/อุปกรณ์ทั้ง
ของจริง - จ าลอง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อีกทั้งยังสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และความ
ร่วมมือในการพัฒนาเด็ก  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 
3. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

 
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของเด็ก  ดีเลิศ 

1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 91.25 ยอดเยี่ยม 
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 95.83 ยอดเยี่ยม 
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 91.88 ยอดเยี่ยม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 90.79 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอท้องถิ่น 5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยั 
และเพียงพอ 

5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 5 ข้อ ยอดเยี่ยม 
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 5 ข้อ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั  ดีเลิศ 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 100 ยอดเยี่ยม 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 100 ยอดเยี่ยม 
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 100 ยอดเยี่ยม 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินระดบัปฐมวยั 
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ใหร้ะดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ  

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
3. จุดเด่น 
 ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 
1.เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ คิดเป็นร้อยละ 91.25 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
2.เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
คิดเป็นร้อยละ 95.83 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
3.เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
คิดเป็นร้อยละ 91.88 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
4.เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ คิดเปน็ร้อยละ 90.79 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1.การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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2.จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
3.มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพเด็ก
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์
ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และครอบครัว 
4.จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย 
5.สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะ  หาความรู้ อ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ 
และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู  การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
6.มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม ใช้สื่อในการจัดประสบการณ์เพ่ือให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ ประเมินพัฒนาการ เพื่อให้เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายให้กับเด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านสื่อ ที่เป็นของจริง ของจ าลอง 
และให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
3. ครูจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่อบอุ่นคล้าย
บ้าน มีมุมประสบการณ์ มีพ้ืนที่เหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน 
และเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ สื่อมีความปลอดภัย 
และมีจ านวนเพียงพอกับเด็ก 
4.ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการ
เด็กท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา มีการสรุปผลพัฒนาการของ
เด็กและสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็ก รวมทั้งน ามาปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
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4. จุดควรพัฒนำ 
  ระดับปฐมวัย 

คุณภาพของเด็ก 
คุณภาพของเด็ก 
พัฒนาเด็กให้มีความสามารถในสืบเสาะหาความรู้ การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล การใช้ภาษาในการสื่อสาร การตั้ง
ค าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ ฝึกการออกแบบและสร้างชิ้นงานให้มากข้ึน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี เพ่ือสร้างสื่อดิจิทัลสู่ห้องเรียนและสื่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ เพื่อน ามาใช้พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้มากยิ่งขึ้น 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
5. แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. น านวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น Coding  STEM  Project   
Approach ฯลฯ 
2. อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี  
3. อบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก 

 
6. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านสื่อเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ตั้งค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2562 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรได ้

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของเด็ก   

1.1 มีพัฒนาการดา้นร่างกายแข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได้ 80.00 ดีเลิศ 91.25 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 80.00 ดีเลิศ 95.83 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 80.00 ดีเลิศ 91.88 ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 80.00 ดีเลิศ 90.79 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร     

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 80.00 ดีเลิศ 98.42 ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรได ้

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 80.00 ดีเลิศ 92.29 ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 80.00 ดีเลิศ 97.97 ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 80.00 ดีเลิศ 98.91 ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพือ่สนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
80.00 ดีเลิศ 

98.88 
ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมีสว่นร่วม 80.00 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่3 กำรจัดประสบกำรณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส ำคัญ     

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 80.00 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอยา่งมีความสุข 80.00 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 80.00 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
80.00 ดีเลิศ 

100 
ยอดเยี่ยม 

 
โครงสร้ำงหลักสูตร 2561 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่ก าหนด สถานศึกษาควรก าหนดโครงสร้างดังนี้ 

โครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2561 
ช่วงอำยุ อำยุ 3 - 6 ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

 ด้านร่างกาย 

 ด้านอารมณ์และจิตใจ 

 ด้านสังคม 

 ด้านสติปัญญา 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 

 ธรรมชาติรอบตัว 

 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
ระยะเวลาเรียน 197 วัน 
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กำรจัดเวลำเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์      

ให้กับเด็ก 1 – 3 ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าการศึกษาหรือสถานพัฒนา       
เด็กปฐมวัยเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัยจะข้ึนอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วัน
ต่อ 1 ปีการศึกษาในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ใน 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียนโดยสามารถปรับให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ และ มัธยมศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียนผ่ำน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน        

1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขยีน  
กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

                                                     
80.00 

1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอา่นในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

    1,215 100  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขยีนในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

    1,215 100  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละ
ระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

    1,215 100  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณใน
แต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

    1,215 100  

2 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห์ คดิอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่นควำมคิดเห็น
และแก้ปญัหำ 

  75.00 1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    1,215 100  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

    1,215 100  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล     1,215 100  

3 มีควำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวัตกรรม   75.00 1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 

    1,215 100  



 

สำรสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  หน้า 102 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียนผ่ำน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

    1,215 100  

4 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 

  80.00 1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    1,215 100  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่พัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอยา่งสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    1,215 100  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ   85.00 1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    1,215 100  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

    1,215 100  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรอืผลการทดสอบอืน่ ๆ 

    1,215 100  

6 มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติทีด่ตี่องำน
อำชีพ 

  80.00 1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    1,215 100  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

    1,215 100  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมทีด่ีตำมทีส่ถำนศึกษำ
ก ำหนด 

  75.00 1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    1,215 100  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกบักฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    1,215 100  

2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย   80.00 1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย  
    1,215 100  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน 
 

เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้เรียนผ่ำน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก ำหนด
(คน) 

*** 
ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิญัญาไทย 

    1,215 100  

3 กำรยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

  75.00 1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

    1,215 100  

4 สุขภำวะทำงรำ่งกำยและจติสังคม   80.00 1,215 1,215 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

    1,215 100  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

    1,215 100  

                สรุปผลกำรประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

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

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

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 1   

-  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพ  มีความรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  “ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล า
นารายณ์ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล  เพ่ือพัฒนาผู้เรี ยนอย่างมีคุณภาพ  
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ด้วยมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน าศาสตร์พระราชาและมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21”  และตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยคุณครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนได้ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การสอนแบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้แบบโครงงาน  โดยเน้นกระบวนการคิด   การลงมือปฏิบัติและการ
ท างานอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยใช้กระบวนการ  PDCA ในการพัฒนาการ
ท างาน  รวมทั้งโรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไว้อย่างพอเพียง และมี
ประสิทธิภาพ  เช่น  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาหาความความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาทุกระดับชั้น  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  ตลอดจน
โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ  ค้นหาความสามารถของตนเองได้
อย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยจัดแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 5  แผนการเรียน  ได้แก่  แผนการเรียนอังกฤษ–  คณิตศาสตร์  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – 
อังกฤษ แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส แผนการเรียนอังกฤษ – จีน และ แผนการเรียนอังกฤษ – สังคม 
รวมทั้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามด้วยมาตรฐานสากลและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  IEP  (Intensive English  Program)  ในระดับประถม
ศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 คือจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์     และด าเนินงานโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ เช่น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างยุค 4.0  โครงการปราชญ์แห่ง
แผ่นดิน และโครงการรักการอ่าน 
  ในการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการอ่าน  การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และในวิชาวิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะ  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ   สามารถอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  ผู้เรียนรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็น
ทีม  เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สามารถสืบค้นความรู้หรือแสวงหาความรู้จากสื่อน ามาพัฒนาผลงาน  สืบค้น สรุปผล พัฒนาองค์
ความรู้  ท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
นอกจากนี้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตลอดจนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานO-NET (Ordinary National Educational Test)ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูง
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กว่าระดับประเทศ ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบเพ่ือประเมิน
ความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)ระดับประถมศึกษาปี 1  อยู่ในระดับดีมาก  ทั้งการอ่านออก
เสียงและการอ่านรู้เรื่อง  นอกจากนี้ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับดี อีกทั้งผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการและมีเจตคติที่ดีใน
การประกอบอาชีพ  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  จากผลการด าเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล
ทั้งต่างๆ  ระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  ระดับจังหวัดและระดับเขต เช่น  รางวัลอันดับที่1โครงการทดสอบ 
PRE-GIFDGEP ปีการศึกษา 2563   รางวัลชมเชยโครงการสนับสนุนนักเรียนในศตวรรษที่21เพ่ือการพัฒนาฝึก
ทักษะคณิต-วิทย์ให้เก่งสู่ความเป็นเลิศ (TEDET)    รางวัลชนะเลิศท าดี วันมาฆบูชา 2564  การประกวดเขียน
เรียงความ และวาดรูป เป็นต้น         

    -  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ล านารายณ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
สติปัญญา และจิตใจ ตามปรัชญาของโรงเรียน  “มนุษย์ที่มีคุณภาพคือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้” เป็น
บุคคลเพ่ือผู้อ่ืนตามอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  และตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญเปาโล ด้วยการจัด
ให้มีโครงการอภิบาลและแพร่ธรรม ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวจนพิธีกรรมและ
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสต่างๆ ตลอดปีการศึกษา ซึ่งท าให้ผู้เรี ยนและบุคลากรได้รับการเทศน์สอน
คุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนดในทุก
เช้าด้วยการนั่งสมาธิ ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ มีการน าพระวาจามาอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนผ่าน
ทางกิจกรรมหน้าเสาธงในยามเช้าและมีการกล่าวค าทักทายสวัสดีคณะเซอร์  คุณครู และเพ่ือน ๆ  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้รายวิชาจริยศึกษาในทุกวันจันทร์และวันศุกร์  วันละ 50 นาที ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมีแนวทางปฏิบัติให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์  และน าสิ่งที่เรียนรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง  ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนทุกรายวิชา  ทุกระดับ  บูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยน าคุณค่าพระวรสารไปใช้ตามความ
เหมาะสม  ท าให้ผู้เรียนได้รับการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมควบคู่กับความรู้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรของ
สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับศิษยจารีของโรงเรียนและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม      

  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  เช่น โครงการปราชญ์แห่งแผ่นดิน โครงการกตัญญูรู้คุณ   โครงการสืบ
สานวัฒนธรรมและประเพณีไทย   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ส่งผลให้นักเรียนเห็นความส าคัญในการปฏิบัติตน
ให้ถูกต้อง และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป  ทั้งในด้านการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาพูด  ภาษาเขียน  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  การการปฏิบัติศาสนกิจพิธีตามความเชื่อ  และศรัทธา  
การให้ความเคารพและเห็นคุณค่าของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
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  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  โดยผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  เช่น งานสังคมสงเคราะห์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรมอัตลักษณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชมรม  ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  แสดงออกถึงความตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักค้นหาตนเอง และ
พรสวรรค์ที่พระเจ้าทรงประทานให้  มีความรัก  ความเมตตา  แบ่งปันและช่วยเหลือผู้ที่รอโอกาสในสังคม  มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักแสดงความคิดเห็นของตนกับผู้อ่ืน  เกิดการยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเห็นประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม   
เคารพสิทธิของผู้อื่น  สามารถแก้ปัญหา   เรียนรู้ที่จะปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ในชุมชน และในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสาธารณะ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก-ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษ  และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน เห็น
คุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะรื่นรมย์ของดนตรี  พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน  
สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการตามจินตนาการ
ได้ตามวัย เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21 กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรม ASL 
Marching  Band  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน  กิจกรรมรักสุขภาพ  เป็นต้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
สุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด และ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ และจัดโครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  เช่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมประหยัดน้ าประหยัดไฟ   ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ 
ข้อตกลง และค าแนะน าต่างๆ ของสถานศึกษา มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันให้แก่ผู้ด้อยโอกาส รู้จัก
การบ าเพ็ญประโยชน์ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย  สติปัญญา  ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในโรงเรียนและชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
         จากแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม โครงการ/ กิจกรรมข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มี
ความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีสุขภาวะร่างกายและจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏบิัตงิำน 

*** 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน   5ข้อ ยอดเยี่ยม 
 1.1  ก าหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงักัด 

    

 1.2 ก าหนดวิสยัทัศน์ และพันธกจิ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ   5ข้อ ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  
    

 2.2  มกีารน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

    

3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

  5ข้อ ยอดเยี่ยม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง  

    

 3.4  ก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามกีารปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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ประเด็นพิจำรณำ 
กำรปฏบิัตงิำน 

*** 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรประเมิน 
คุณภำพที่ได ้ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวชิำชีพ   5ข้อ ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพีเข้ามาใช้ในการพัฒนางาน

และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏบิตัิงานของครู บุคลากร 
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น
แบบอยา่งที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

  5ข้อ ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกหอ้งเรียน ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน กำรบรหิำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู ้

  5ข้อ ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

    

   สรุปผลกำรประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

5ข้อ ยอดเยี่ยม 
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หมำยเหต ุ  กรอกข้อมูลเฉพำะแถบสขีำว 
***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 2   
  โรงเรียนก าหนดนโยบายเพื่อวางแผนการพัฒนาองค์กรไว้ใน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ล านารายณ์ พ.ศ. 2560 – 2563 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา บริบทของ
ผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการก าหนดให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน  สามารถ
ด าเนินงานพัฒนาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การสอน และการบริหารจัดการ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2563  และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลทุกกิจกรรม เพื่อน าข้อมูลมาส่งเสริมและพัฒนาในปีการศึกษา 2564 การ
ด าเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงสร้างการบริหาร 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนการสอน ฝ่ายอภิบาล  และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ บริหารงานตามบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ตามปฏิทินปฏิบัติงาน ส่งผลให้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ล านารายณ์ มีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของชุมชน  
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและต้นสังกัด สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม(ศตวรรษที่ 21)  สถานศึกษาก าหนดนโยบายเพื่อ

           แปลผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 
ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 
1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 
2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  



 

สำรสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  หน้า 110 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด าเนินการ
พัฒนาตามนโยบาย มีการจัดท าหลักสูตรรายวิชา 8 กลุ่มสาระฯ การประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความกระตือรือร้น ผู้เรียนมีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ผู้เรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ตนเอง
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียน มี
การบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระฯ งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อทั้งการแนะแนวด้วยครู เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โรงเรียนมีการสนับสนุนการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูมีการประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  
โรงเรียนก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย สถานศึกษาก าหนดนโยบายและโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศท่ีครบถ้วน สามารถน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 
 
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนครู
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

1 จัดกำรเรยีนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตัิ
จริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

  75.00 82 82 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลกัสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

    82 100  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

    82 100  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้
ที่มีความจ าเป็น และต้องการความชว่ยเหลือ
พิเศษ  

    82 100  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    82 100  
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ประเด็นพิจำรณำ 

กำรปฏบิัตงิำน  
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

 

จ ำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนครู
ผ่ำนเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก ำหนด(คน) 

*** 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลกำร
ประเมิน

คุณภำพที่ได ้
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 1.5  สามารถจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    82 100  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหลง่เรียนรู้
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู ้

  70.00  82 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู ้

    82 100  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู ้

    82 100  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

    82 100  

3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรยีนเชิงบวก   80.00  82 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

    82 100  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักทีจ่ะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

    82 100  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเปน็ระบบ 
และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

  75.00 82 82 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

       

5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และใหข้้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนำปรับปรุงกำรจดักำรเรยีนรู้ 

  80.00 82 82 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

       

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลบัไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       

                     สรุปผลกำรประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                         จ านวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

 
 



 

สำรสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  หน้า 112 

 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
 วิธีค านวณ 

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

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

กระบวนกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อระดับคุณภำพของมำตรฐำนที่ 3   
 จากแผนงานพัฒนาหลักสูตร มีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ล านารายณ์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 2563 มีการวาง
แผนการจัดการศึกษา ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ได้แก่
สาระส าคัญของการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ กระบวนการสืบค้น,แก้ปัญหา,การอภิปราย, การแสดงบทบาทสมมติ,การสาธิต, การเรียนรู้แบบ
โครงงาน ฯลฯมุ่งให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บูรณาการคุณค่าพระวรสารตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก  เสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มีค าถามที่จ าเป็นต่อการตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่
สอน (ค าถามท้าทาย)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีสื่อในการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้รับการอบรมพัฒนา เพ่ือมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และทัศนคติตามเป้าหมายก าหนดไว้การอบรมด้านหลักสูตรเชื่อมโยงบูรณาการ นอกจากนี้ครูยังจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ แผนการจัดการเรียนรู้ของ
ทุกกลุ่มสาระฯ มีการบูรณาการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักสูตรฯ   สาระท้องถิ่น  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตร์พระราชา 

  นอกจากแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ แล้ว ยังมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากข้ึน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
21 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ยุค 4.0  โครงการปราชญ์แห่งแผ่นดิน โครงการรักการอ่าน  เป็นต้น 

  ครูมีการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมแก่ผู้เรียน โดยครูผู้สอนจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ 
แหล่งการเรียนรู้  และเทคโนโลยี มีการใช้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
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ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการคิด  แสวงหาความรู้เต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน   

  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยครูและ
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตามธรรมชาติของรายวิชานั้นๆ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นมีกิจกรรมทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกล้าในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม มี กิจกรรม
น าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีการแสดงความคิดเห็นของการท างานร่วมกัน 
รวมถึงครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  การตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ซึ่งการสรุปผลการเรียนรายงานให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียน ละ 
2 ครั้ง มีการประเมินเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน  มี 5 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านทักษะความรู้  
2) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 9 ข้อ  
4) ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  
5) ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

  โรงเรียนมีคู่มือการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรมีการ
จัดท าเครื่องมือในการวัด และระบุเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนตามหลักสูตรครูมีการตรวจงานแบบฝึกหัด 
ชิ้นงาน  โครงงาน มีเครื่องมือในการประเมินผลงาน มีบันทึกหลังการสอน โดยระบุผลของการจัด การ
เรียนรู้  สภาพความส าเร็จของผู้เรียน  ข้อควรพัฒนาเพ่ือปรับแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดีในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปและด าเนินงานตามแผนงานทะเบียน-วัดผลมีแบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และแบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  ในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนผลให้การทดสอบระดับชาติของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 
2563  มีดังนี้  
  -  Reading TEST: RT (ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
คะแนนการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง (ค า ประโยค ข้อความ) มีเกณฑ์คุณภาพ ระดับดีมาก 
  -  National Test : NT (การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)  ประเมินความสามารถ
ด้านวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทยมีเกณฑ์คุณภาพ ระดับดี 
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  -  O-NET (การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 
2563 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
  ซึ่งการทดสอบวัดผลประเมินทั้งภายในโรงเรียนเอง และการทดสอบระดับชาติ มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

  มีการแจ้งผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยตรวจผลงาน แบบฝึกหัด ชิ้นงาน  โครงงาน
ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรับทราบข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดของตนเอง ครูให้ค าแนะน าและชี้แนะเพ่ิมเติม
เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างานครั้งต่อไปให้เกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ต่อไป 
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3. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

       ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
มำตรฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที ่

 1 
คุณภำพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 90.15  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

94.92  

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 92.48  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 86.35  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 82.18  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 90.88  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 97.74  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 97.88  
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 98.41  
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 97.24  

มำตรฐำนที ่
 2 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 100  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 100  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

91.53  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 98.62  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 96.73  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

95.61  

มำตรฐำนที ่
 3 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ดีเลิศ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

91.66  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 89.50  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 89.88  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 82.83  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

89.36  

สรุปผลกำรประเมินระดบัขั้นพื้นฐำน 
กรณีที่  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ใหร้ะดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 



 

สำรสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  หน้า 116 

3. จุดเด่น 
    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.  คุณครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนได้
ศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งโรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้  สื่อ
เทคโนโลยี  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ไว้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
ให้ผู้เรียนมีการลงมือปฏิบัติและการท างานอย่างเป็นระบบ  ผู้เรียนสามารถคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, NT , RT) 
สูงกว่า  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   
2.ผู้เรียนมีการแสดงออกท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน  รักเมตตา  
รู้คุณ” มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้ให้ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นและเห็นคุณค่าของตนเอง 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์คอนแวนต์ ล านารายณ์มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน ปรับแผนการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของชาติ พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2. โรงเรียน มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติได้จริงเกิดทักษะในการเรียนรู้   มี
ความก้าวหน้าทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย  เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม สามารถใช้สื่อการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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4. จุดควรพัฒนำ 
  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง  เช่น การเข้าร่วมการ 
   แข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายนอกและภายกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ     
2.  ควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีการประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้มากขึ้น  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน 
   ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
2. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.  เพ่ิมเทคนิคในการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการตรงกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางปัญญา มีนวัตกรรมจากการเรียนรู้และเผยแพร่เพิ่มมาก
ขึ้น 
2.  ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเชื่อมโยงกับ8 กลุ่มสาระฯ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ เช่นแนวทางการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อ เช่น COVID -19 เป็นต้น 

 
5. แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  
การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลของผู้เรียนจากภาครัฐให้มากข้ึน เพ่ือช่วยเหลือ

รายจ่ายของผู้ปกครอง ในภาวะเศรษฐกิจที่สูงอยู่ในขณะนี้ 
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ตั้งค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรได ้

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน    80              ดี 93.68          ยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจำรณำ 1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

80 ดีเลิศ 89.55 ดีเลิศ 

ประเด็นพิจำรณำ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

75 ดี 90.51 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 ดี 94.92 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

80 ดีเลิศ 92.48 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

85 ดีเลิศ 86.35 ดีเลิศ 

ประเด็นพิจำรณำ 6 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

80 ดีเลิศ 82.18 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 77 ดีเลิศ 90.88 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจำรณำ 1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

75 ดี 97.82 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 ดีเลิศ 97.74 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจำรณำ 3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

75 ดี 97.88 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 80 ดีเลิศ 98.41 ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ ดีเลิศ 97.24 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

80 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80 ดี 100.00 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจำรณำ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก กลุ่มเป้าหมาย 

80 ดี 91.53 ยอดเยี่ยม 



 

สำรสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  หน้า 119 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
ค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรได ้

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 

ประเด็นพิจำรณำ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

80 ดีเลิศ 98.62 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 
96.73 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ 80 ดีเลิศ 

95.61 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

76 ดีเลิศ 88.64 ดีเลิศ 

ประเด็นพิจำรณำ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

75 ดี 
91.66 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจำรณำ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 ดี 
89.50 ดีเลิศ 

ประเด็นพิจำรณำ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 ดีเลิศ 89.88 ดีเลิศ 

ประเด็นพิจำรณำ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75 ดี 
82.83 ดีเลิศ 

ประเด็นพิจำรณำ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 
89.36 ดีเลิศ 
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5.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง Stakesholder 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
นักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง/
ชุมชน รวม ผลส ำเร็จ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1 

ท่านได้รับทราบข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ
ทางโรงเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
จดหมายแจ้งเรื่องต่างๆตามสถานการณ์ 
จากวารสารร่มพิกุล  

94.93 91.52 92.00 92.82 ดีเยี่ยม 

2 

โรงเรียนได้จัดบริการด้านสุขภาพและ
สวัสดิภาพให้กับนักเรียน เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ าปีการฉีดวัคซีน การฉีดพ่น
ยุง เป็นต้น 

90.80 78.48 89.71 86.33 ดีมาก 

3 

การจัดหลักสูตรของโรงเรียนมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของนักเรียนเช่นหลักสูตร IEP ,
ภาษาจีน, ฝรั่งเศส เป็นต้น  

90.53 89.39 87.14 89.02 ดีมาก 

4 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายให้แก่นักเรียนเน้นการฝึก
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ
และได้ลงมือปฏิบัติจริงตามศักยภาพของ
ผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การท า
แบบฝึกหัด การรายงานการจัดท า
โครงงาน เป็นต้น 

91.33 90.91 89.14 90.46 ดีเยี่ยม 

5 

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก
การอ่าน ท่องค าศัพท์ ค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและจัดกิจกรรม
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาและอาคาร
สถานที่เช่น ป้ายนิเทศ,บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ 

89.73 90.3 88.00 89.34 ดีมาก 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
นักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง/
ชุมชน รวม ผลส ำเร็จ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

6 

นักเรียนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างหลากหลายต่อเนื่องและ
ครอบคลุมการพัฒนาของนักเรียนในทุก
ด้าน เช่น การทดสอบ การประเมินผลงาน 
เป็นต้น 

90.67 92.12 86.00 89.60 ดีมาก 

7 

นักเรียนได้รับการปลูกฝังและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามที่โรงเรียนก าหนด
ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอนทุกวิชา 

89.87 94.09 90.57 91.51 ดีเยี่ยม 

8 

โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ทัศนศึกษา 
กิจกรรมค่ายบูรณาการ การแข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

90.93 93.48 89.14 91.18 ดีเยี่ยม 

9 

ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
โดยการกระท าความดีและบันทึกสมุด
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
และการบริจาคเงินท าบุญประจ าสัปดาห์ 
เป็นต้น 

90.13 92.58 89.14 90.62 ดีเยี่ยม 

10 

โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี/
ชมรม/นักศึกษาวิชาทหาร เพ่ือสนับสนุน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์เพ่ิมเติม มีความรับผิดชอบ  
มีความเป็นผู้น า   ผู้ตามที่ดี และมีระเบียบ
วินัย เช่น กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมแบบ 
New Normal 

90.53 91.82 88.00 90.12 ดีเยี่ยม 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
นักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง/
ชุมชน รวม ผลส ำเร็จ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

11 

โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักช่วยเหลือสังคมและผู้รอ
โอกาส เช่น การมอบสิ่งของให้กับชุมชน
ใกล้โรงเรียน, กิจกรรมแบ่งปันสู่ชุมชน 
กิจกรรมวันพิกุลโปรย การใส่บาตรท าบุญ
เนื่องในวันมาฆบูชา   

92.27 92.58 89.43 91.43 ดีเยี่ยม 

12 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกับทางโรงเรียนเช่น การเป็นวิทยากร
ให้ความรู้กับนักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นตามโอกาสต่างๆ  

90.80 90.45 84.29 88.51 ดีมาก 

13 
โรงเรียนให้บริการแนะแนวแก่นักเรียนใน
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

91.60 89.24 85.14 88.66 ดีมาก 

14 
โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัด ความ
สนใจของนักเรียนหลากหลายชนิด
ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา  

90.53 91.21 84.86 88.87 ดีมาก 

15 
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดนตรี กีฬา  

91.33 92.42 88.80 90.85 ดีเยี่ยม 

16 

โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ปกครองและครูเพ่ือการพัฒนานักเรียน
ให้เต็มศักยภาพ เช่น การประชุม
ผู้ปกครอง 

90.27 88.94 85.14 88.12 ดีมาก 

17 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย  

91.73 92.27 88.57 90.86 ดีเยี่ยม 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
นักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง/
ชุมชน รวม ผลส ำเร็จ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

18 

โรงเรียนมีการให้บริการเทคโนโลยีที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม เช่น การเรียนออนไลน์ 
การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  การใช้ 
LED TV 

90.13 89.24 87.43 88.93 ดีมาก 

19 

ครูมีความรู้ ความสามารถในการสอนและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและติดตาม
ดูแล เอาใจใส่นักเรียน ด้านวิชาการ ความ
ประพฤติและวินัยอย่างสม่ าเสมอ 

92.00 92.27 87.71 90.66 ดีเยี่ยม 

20 

โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและจัดท าสารสนเทศของ
โรงเรียนเป็นปัจจุบัน เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูล   ผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ 

93.47 95.45 88.00 92.31 ดีเยี่ยม 

รวม 90.01 ดเียี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ระดับควำมพึงพอใจ 

90-100   ระดับดีเยียม 

80-89     ระดับดีมาก 

70-79    ระดับดี 

60-69    ระดับพอใช้ 

1-59     ระดับปรับปรุง 
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5.3 ข้อมูลศึกษำต่อนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 126 คน  ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

จ านวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.68 รอบโควตา รับตรง TCAS /Admission 
 

ผลกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 (T-CAS 64) 
แผนกำรเรียน คณิตศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ 

ชื่อ – สกุล คณะ/มหำวิทยำลัย 
1. นายกฤษฏิกร ใบดีกาดี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  /ม.ราชมงคลธัญบุรี 
2. นางสาวสุวนันท ์ สายแวว สาขาอาหารและโภชนาการ คณะคหกรรมศาสตร์/ 

ม.ราชมงคลธัญบุรี 
3. นางสาวชมพูเนกข์ เปรมปราคิน 

 
สาขาการออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์/ 
ม.ราชมงคลธัญบุรี 

4. นางสาวรัตติยากร เอ้ืองมณี คณะการจัดการประกอบอาหาร/วิทยาลัยดุสิตธานี  
5. นางสาวทัตพิชา เศรษฐชุ่ม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์/ม.เกษตรศาสตร์ 
6. นางสาวปวีณ์พร วงษ์วิลัย คณะวิทยาศาสตร์ เคมี /ม.ศิลปากร 
7. นางสาวณัฐวรรณ จันทร์แดง คณะบริการธุรกิจและนิเทศศาสตร์การบัญชี หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต/ม.พะเยา 
 

แผนกำรเรียน คณิตศำสตร์ – วิทยำศำสตร์ 
ชื่อ-สกุล คณะ/มหำวิยำลัย 

1. นายธัชพล เสนวงษ์ คณะวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก/ ม.ราชมงคลอีสาน 
2. นายรชต สลุงใหญ่ คณะดุริยางคศิลป์/ม.มหิดล  
3. นายวงศกร สุวรรณน้อย คณะนิติศาสตร์/ม.พะเยา  

4. นายกฤษนัฐ สถิตย์เวียงทอง 
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์/ม.อิสเทิร์นเอเชีย  
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/ม.พะเยา  

5. นายธีรพล น้อยทิม คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ม.พะเยา  

6.นางสาวพัตรพิมล งามสมโภชน์ 
สาขาเทคโนโลยีชีวะประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์/  
ม.ราชมงคลธัญบุรี  

7. นางสาวกานต์สิรี ราชแป้น สาขาเคมีคณะวิทยาศาสตร์/ม.แม่โจ้ 

8. นางสาววรวลัญช ์
 

ตั้งจรูญ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์/  
ม.เกษตรศาสตร์  

9. นางสาวชลธิณ ี กระตุดเงิน สาขาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ /ม.ศิลปากร  
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ชื่อ-สกุล คณะ/มหำวิยำลัย 
10. นางสาวพิชญาพร สิงห์เฉลิมวงษ์ เอกภาษาอังกฤษ คณะคุรุศาสตร์ /ม.ราชภัฏเทพสตรี  

11. นางสาวศุภิสรา อินทรทะกูล 
สาขาอิเล็กทรอนิกและระบบคอมพิวเตอร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์/ม.ศิลปากร 

12. นางสาวสุพิชขตา ค้ าคูณ คณะการจัดการประกอบอาหาร/วิทยาลัยดุสิตธานี  
13. นางสาวพชรพรรณ ไม้น้อย คณะเศรษฐศาสตร์/ม.เกษตรศาสตร์  
14. นางสาวกฤตวรรณ แสงแก้ว คณะสัตวศาสตร์/ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร  
15. นางสาวสุดารัตน์ กิจพิทักษ์ Food Science/ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี  
16. นางสาวนภสร ฉิมมา สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์/ม.พะเยา 
17. นางสาวสุนิภา วงษ์ทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์/ม.ธรรมศาสตร์ 
18. นายจิรวัฒน์  เทียบขุนทด วิศวกรรมโยธา/ม.ศรีปทุม 
19. นายเสริมวุฒิ เทียนมณี โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เหล่าแพทย์ 
20. นายโชคชัย  การเพียร คณะเศรษฐศาสตร์/ม.ธรรมศาสตร์ 
21. นายธนภัทร สนิทกลาง วิศวกรรมระบบราง/ม.ศรีปทุม 
22. นายธวัฒน์ พรประทุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ม.ราชภัฏเทพสตรี 

23. นางสาวธิดารัตน์  ยี่สุ่น 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนชีวภาพ/ม.
ธรรมศาสตร์ 

24. นายภีรพล กุสุมาภิรมย์ สารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล/ม.แม่โจ้ 

25. นายวศิน เกิดสลุง 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ/ม.เทคโนโลยี
สุรนารี 

26. นางสาวธัญวรัตน์ โพธิ์พันธ์ทูล 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์/ม.
ขอนแก่น 

27. นางสาวต้องตา กลิ่นจันทร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์/ม.ศิลปากร 

28. นางสาวศศิธาดา เวสสธาดา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/ม.ธรรมศาสตร์ 
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แผนกำรเรียน ภำษำอังกฤษ-ฝรั่งเศส / ภำษำจีน / สังคม 

 

ชื่อ-สกุล คณะ/มหำวิยำลัย 

1. นางสาวธนิสร ชาดิษฐ์ 
สาขาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ /ม.เชียงใหม่  
สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์/ม.บูรพา  
สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์/ม.พะเยา  

2. นางสาวเพ็ญพิชญา หวงตระกูล 
สาขาการละคร คณะดนตรีและการแสดง/ม.บูรพา 
สาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์/ ม.พะเยา 

3. นางสาวธัญชนก เอ้ือศิลปื 
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)/ 
ม.พะเยา   

4. นางสาวจรัสรว ี วงศ์ทอง 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สม.บ. การวิจัยทางสังคม/
ม.ธรรมศาสตร์ 

5. นางสาวกชพร กรรพุมมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนดลยีการเกษตร 

6. นางสาวมนัสว ี สุพรรณสาร 
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม/ ม.เกษตรศาสตร์ 

7. นางสาวรังสิยา นนทสังข์ 
คณะศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศศ.บ.นิเทศศาสตร์บูรณาการ/
ม.แม่โจ้ 

8. นางสาวศิริภัก ขาวสังข์ โลจิสติกส์/ม.ศิลปากร 

9. นางสาวจิรัชยา เซี่ยงจง 
คณะบริหารธุรกิจ สาขา logistics and supply 
management หลักสูตรนานาชาติ/ม.ราชมงคลธัญบุรี 

10. นางสาวสโรชา ดีสันเทียะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ม.สวนสุนันทา 
11. นางสาวพิชญา สอนพัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ม.สวนสุนันทา 
12. นายนรบดี บุญเกตุ คณะศิลปศาสตร์ยุโรป ศศ.บ.รัสเซียศึกษา/ม.ธรรมศาสตร์  
13. นายปภาวิน ล าธาร คณะวิศวกรรมโยธา/ม.ศรีปทุม 

14. นางสาวลิศิการ์ ชุมภู 
คณะวิทยาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการ
ท่องเที่ยวร่วมสมัย/ม.เกษตรศาสตร์ 

15. นายศุภวัชร ศิลปะ คณะวิศวกรรมโยธา/ม.ศรีปทุม 
 
 
 
 
 



 

สำรสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์  หน้า 127 

สรุปผลกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 (T-CAS 63) 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล ำนำรำยณ์ 

 
 จ ำนวนนักเรียนแยกตำมสังกัดมหำวิทยำลัย 

แผนกำรเรียน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำครัฐ 
ภำค 

เอกชน 
ศึกษำต่อ

ต่ำงประเทศ 
ไม่ศึกษำต่อ 

เข้ำ T- CAS 
ปี 2564 

 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 38 32 4 - 2 - 
 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร ์ 41 32 5 1 2 1 
 ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 11 7 2 2 - - 
 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 24 13 7 - 1 3 
 ภาษาอังกฤษ-สังคม 12 4 4 - 1 3 

รวม 126 88 22 3 6 7 
ร้อยละ 69.84 17.46 2.38 4.76 5.56 
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