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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : อัสสัมชัญคอนแวนตลํานารายณ

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1116100026

ที่อยู (Address) : 98 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ทางหลวงหมายเลข 21

ตําบล/แขวง (Sub-district) : หวยหิน เขต/อําเภอ (District) : ชัยบาดาล

จังหวัด (Province) : ลพบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 15130

โทรศัพท (Tel.) : 036-792-052 โทรสาร (Fax.) : 036-792-053

อีเมล (E-mail) : asl2_school@hotmail.com

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

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

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู            

2 โครงการเสริมสรางศักยภาพเด็กปฐมวัย

3 แบบสรุปพัฒนาการระดับปฐมวัย

4 โครงการสงเสริมคุณธรรมเด็กปฐมวัย

5 แผนงานพัฒนาหลักสูตร

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1  แผนปฏิบัติงานที่  1   พัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน ตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด

2  แผนปฏิบัติงานที่  2   พัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการคิดที่เปนฐานในการเรียนรู มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค โดยใชกิจกรรม

Coding

่ ่
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3  แผนปฏิบัติงานที่  3   พัฒนาเด็กใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู  และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย

4   แผนปฏิบัติงานที่ 4  พัฒนาใหเด็กมีอัตลักษณและเอกลักษณตามที่โรงเรียนกําหนด เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทยและมีจิตสาธารณะ

5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 สงเสริมการจัดกิจกรรมใหมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาครูดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ASL Model

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

เนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

้ ่ ่ ่ ้
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1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่ 6 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ อยูในระดับดีขึ้นไป

คิดเปนรอยละ  89.55 สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด

2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียน อยูในระดับดี ขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 90.58  สูงกวาเปา

หมายที่โรงเรียนกําหนด

3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียน อยูในระดับดีขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 72.28 สูงกวาเปา

หมายที่โรงเรียนกําหนด

4) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) สูงกวาระดับ

ประเทศ 

5) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) สูงกวาระดับประเทศ 

6) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวาระดับ

ประเทศ

7) ผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอยละจําแนกตามสังกัด ความสามารถดานการอานรูเรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ

75.35 และนักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียง มีคะแนนเฉล่ีย 88.67 รอยละ  รวมทั้ง 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.01 ซึ่งสูง

กวาสังกัดและระดับประเทศ 

8) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: :NT) ความสามารถดาน

ภาษามีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 58.48 ความสามารถดานคํานวณ มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 43.81  รวมทั้ง 2 วิชา เฉลี่ยรอยละ 51.14

9) นักเรียนทุกคนสามารถสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และสรุปความรูดวยตนเอง

10) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผูนํา มีจิตอาสา อยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

11) นักเรียน มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง

12) โรงเรียนมีงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง

13) ครูผูสอนไดใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน

14) ครูผูสอนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

15) ครูผูสอนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยี

16)  ผูบริหารโรงเรียน นางสาวทิพยวรรณ  คําเหลา ไดรับรางวัล ดังนี้

                1) ผูบริหารโรงเรียนเอกชนดีเดน เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ  2564  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันการศึกษา

เอกชน ประจําปการศึกษา 2563 

17)  ครูผูสอนไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้

                    1) ไดรับรางวัลผูบริหารดีเดนดีเดน  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ  2564  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันการ

ศึกษาเอกชน ประจําปการศึกษา 2563  จํานวน 1 คน

                    นางสาวสาวิตรี   พฤกษาชีวะ

                   2) ไดรับรางวัลผูครูดีเดนดีเดน  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ  2564  จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันการศึกษา

เอกชน ประจําปการศึกษา 2563  จํานวน 3 คน

                   นายทวีศักดิ์     ตั้งจรูญ

                   นางสาวสมเจต  กันเมือง

                   นางเสงี่ยม       เซซง

                   3) ไดรับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเดน  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ  2564  จากสมาคมคณะกรรมการการประสานและสงเสริมการ

ศึกษาเอกชน(ปสกช.) เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจําปการศึกษา 2563  จํานวน 15 คน

              นางสาวรัชนีกร         ไชยสูตร

              นางสาวนิธิวดี          ปญญาสุธี

              นายอุทัย                บุญจันทรเชย

              นางรัตวดี               บุญจันทรเชย

              นางสาวสาวิตรี         พฤกษาชีวะ
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              นายเชิดชัย              กางแกว

              นายสุทธิพงษ           วงษเสนห

              นางสาวสุปราณี        ปอมบุบผา

              นางจารุชา              แสนยะบุตร

              นางสาวศิริวรรณ       เลี้ยงถนอม

              นางสาวจิราพร         ปนทอง

              นายสัญญา             บัวจุด

              นายณัฐกุล              บัวจุด

              นางสาวจันทรนภา     มหัคฆพงศ

              นางบวรลักษณ         จันทะบุรี

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1  แผนปฏิบัติงานที่  1   พัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน

2  แผนปฏิบัติงานที่  2   พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในแต

ระดับชั้น

3  แผนปฏิบัติงานที่  3   สงเสริมการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหเพิ่มมากขึ้น

4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ สูงขึ้น

 5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 จัดระบบการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู

                                       

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ASL Model

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด
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(........Thipawan Kamlao........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : อัสสัมชัญคอนแวนตลํานารายณ (-)

รหัสโรงเรียน : 1116100026

ที่อยู (Address) : 98 4 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ทางหลวงหมายเลข 21

ตําบล/แขวง (Sub-district) : หวยหิน เขต/อําเภอ (District) : ชัยบาดาล

จังหวัด (Province) : ลพบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 15130

โทรศัพท (Tel.) : 036-792-052 โทรสาร (Fax.) : 036-792-053

อีเมล (E-mail) : asl2_school@hotmail.com

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

มนุษยที่มีคุณภาพ คือ มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู

วิสัยทัศน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลํานารายณ  มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  สรางสังคมแหงการเรียนรู ยกระดับคุณภาพบุคลากรตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  ควบคูการบริหารงานอยางเปนระบบ สงเสริมความเปนสากลบนพื้นฐานความเปนไทย

พันธกิจ

มิติที่ 1  ดานคุณภาพของผูเรียน                  

1. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน และเหมาะสมกับวัย

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณของนักบุญเปาโลและมีคานิยมที่พึงประสงค

มิติที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

มิติที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เปาหมาย

มิติที่ 1  ดานคุณภาพของผูเรียน

1. เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน และเหมาะสมตามวัย

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานและเกณฑที่โรงเรียนกําหนด

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณของนักบุญเปาโลและมีคานิยมที่พึงประสงค

มิติที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

มิติที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

มิติที่ 1  ดานคุณภาพของผูเรียน

1. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย และเหมาะสมตามวัย

2. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เหมาะสมตามวัย

3. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม เหมาะสมตามวัย

4. สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา เหมาะสมตามวัย

5. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตร
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6. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานและตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด

7. ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณของนักบุญเปาโลและมีคานิยมที่พึงประสงค

8. พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี

มิติที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

9. พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาใหเพิ่มประสิทธิภาพ

10. สนับสนุนใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับการจัดคุณภาพการศึกษา

มิติที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

12. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนมีสวนรวม

13. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น

เอกลักษณ

วินัยเดน  มีความรู  คูคุณธรรม 

อัตลักษณ

ซื่อตรง  เรียบงาย  การงาน  รักเมตตา  รูคุณ
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 20 10 0 0 30

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 22 17 0 0 39

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 33 30 0 0 63

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 3 25 36 0 0 61

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

รวม หองเรียนปกติ 10 หองเรียน EP 0 100 93 0 0 193

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 41 36 0 0 77

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 49 55 0 0 104

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 3 54 46 0 0 100

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 3 37 45 0 0 82

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 3 50 48 0 0 98

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 3 59 61 0 0 120

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

รวม หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP 0 290 291 0 0 581

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 5 62 44 0 0 106

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 68 57 0 0 125

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 74 55 0 0 129

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

รวม หองเรียนปกติ 15 หองเรียน EP 0 204 156 0 0 360

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 49 55 0 0 104

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 5 39 51 0 0 90

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 5 31 49 0 0 80

หองเรียน EP 0 0 0 0 0 0

รวม หองเรียนปกติ 15 หองเรียน EP 0 119 155 0 0 274

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 58 หองเรียน EP 0 713 695 0 0 1,408
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ทิพยวรรณ คําเหลา

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director), ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต), ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทาน้ัน)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย 2 2 - 0 0 4

2. ครูชาวตางชาติ 0 0 - 0 0 0

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 3 10 - 1 0 14

2. ครูชาวตางชาติ 0 0 - 0 0 0

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย 0 34 4 1 0 39

2. ครูชาวตางชาติ 0 2 - 0 0 2

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย 2 39 9 5 0 55

2. ครูชาวตางชาติ 0 2 - 0 0 2

รวม 7 89 13 7 0 116

บุคลากรทางการศึกษา

- สนับสนุนการเรียนการสอน 0 10 2 1 0 13

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 0 10 2 1 0 13

รวมทั้งส้ิน 7 99 15 8 0 129

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 30 4 8:1 30:1
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 9 163 14 12:1 19:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 18 581 41 15:1 33:1

ระดับมัธยมศึกษา 30 634 57 12:1 22:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 6 4 0 0 0 0 10

ภาษาไทย 0 0 0 5 6 0 11

คณิตศาสตร 0 0 1 5 4 3 13

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 0 3 0 10 1 14

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 0 0 5 2 9 1 17

สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 1 3 0 5

ศิลปะ 0 0 1 2 4 1 8

การงานอาชีพ 0 0 1 2 4 0 7

ภาษาตางประเทศ 0 0 6 1 9 1 17

รวม 6 4 18 18 49 7 102

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 38 27 65

- เนตรนารี 38 27 65

- ยุวกาชาด 0 0 0

- ผูบําเพ็ญประโยชน 0 0 0

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 0 1 1

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 36 49 85

กิจกรรมแนะแนว 2 1 3
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 18 30 48

รวม 132 135 267
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 16 14 2 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 24 21 3 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 27 27 0 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 21 21 0 จัดตั้ง

ยุวกาชาด 0 0 0 ไมจัดตั้ง

ผูบําเพ็ญประโยชน 0 0 0 ไมจัดตั้ง

รวม 88 83 5

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

สังฆมณฑลนครสวรรค 33 2563
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย และเหมาะสมตามวัย

โครงการ

1. 1. โครงการวัยใสใสใจสุขภาพ

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย

ผลสําเร็จ

96.49 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ เหมาะสมตามวัย

โครงการ

1. 1. โครงการเรียนรูทักษะชีวิตสูโลกกวาง

คาเปาหมาย

88.00 : เด็กเกิดการเรียนรูจากประสบการจริงมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น

ผลสําเร็จ

95.87 : เด็กเกิดการเรียนรูจากประสบการจริงมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร

สช.

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

2. 2. โครงการเสริมสรางศักยภาพเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย แสดงออกทางอารมณและจิตใจสมวัย

ผลสําเร็จ

93.76 : เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย แสดงออกทางอารมณและจิตใจสมวัย อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. 3.โครงการเสริมสรางคุณธรรมเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย

ผลสําเร็จ

94.76 : เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
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ยุทธศาสตร

สช.

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 4.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย

ผลสําเร็จ

95.24 : เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม เหมาะสมตามวัย

โครงการ

1. 1.โครงการสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย

88.00 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย และครูมีปฏิสัมพันธ ที่ดีกับเด็กและผูปกครอง

ผลสําเร็จ

96.91 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย และครูมีปฏิสัมพันธ ที่ดีกับเด็กและผูปกครองอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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ศึกษา

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4

สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา เหมาะสมตามวัย

โครงการ

1. 1. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและทักษะชีวิต

คาเปาหมาย

88.00 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย

ผลสําเร็จ

91.88 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัยอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

-

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2
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-

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3

-

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 4

-

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตร

โครงการ

1. 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

79.00 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผลสําเร็จ

87.20 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู ในระดับดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2. โครงการรักการอาน

คาเปาหมาย

85.00 : การอานเขียน

ผลสําเร็จ

93.11 : นักเรียนอานเขียน ส่ือสารได ในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอม

3. 3. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนในศตวรรษที่21

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได
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ผลสําเร็จ

93.84 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. 4.โครงการเรียนรูสูโลกกวางยุค4.0

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

90.58 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐาน

ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

5. 5.โครงการปราชญแหงแผนดิน

คาเปาหมาย

86.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

91.24 : นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. 6.โครงการโรงเรียนสีขาว

คาเปาหมาย

94.00 : มีสุขภาวะทางรางกาย และจิต

Page 23 of 77



ผลสําเร็จ

96.28 : นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 6

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานและตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด

โครงการ

1. 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียน

คาเปาหมาย

79.00 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผลสําเร็จ

87.20 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู ในระดับดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

96.27 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. 3. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและทักษะชีวิต
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คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเอกลักษณ

ผลสําเร็จ

95.65 : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเอกลักษณอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4.โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

96.27 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. 5.โครงการปราชญแหงแผนดิน

คาเปาหมาย

86.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

91.24 : นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 7

ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณของนักบุญเปาโลและมีคานิยมที่พึงประสงค

โครงการ

1. 1. โครงการแพรธรรม

คาเปาหมาย
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86.00 : มีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณ

ผลสําเร็จ

99.69 : มีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. 2. โครงการฟนฟูชีวิต

คาเปาหมาย

86.00 : มีความเช่ือ ความศรัทธา

ผลสําเร็จ

90.46 : นักเรียนมีความเชื่อ ความศรัทธาอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. 3. โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

96.27 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4.โครงการปราชญแหงแผนดิน

คาเปาหมาย

86.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

91.24 : นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

5. 5.โครงการกตัญูรูคุณ

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณ

ผลสําเร็จ

99.28 : นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. 6.โครงการสงเสริมคุณธรรม

คาเปาหมาย

86.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณ

ผลสําเร็จ

92.87 : นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

7. 7.โครงการเรียนรูสูโลกกวางยุค.4.0

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

90.58 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก
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ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

8. 8.โครงการรักการอาน

คาเปาหมาย

85.00 : การอานเขียน

ผลสําเร็จ

93.11 : นักเรียนอานเขียน ส่ือสารได ในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอม

9. 9.โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

93.84 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

10. 10.โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและทักษะชีวิต

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเอกลักษณ

ผลสําเร็จ

95.65 : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเอกลักษณอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

่ ่
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กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

11. 11.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

คาเปาหมาย

94.00 : อนุรักษวัฒนธรรมไทยและมีความภูมิใจในทองถิ่น

ผลสําเร็จ

95.39 : นักเรียนอนุรักษวัฒนธรรมไทยและมีความภูมิใจในทองถิ่นอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี

โครงการ

1. 1.โครงการเสริมศักยภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

93.84 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2.โครงการเรียนรูสูโลกกวางยุค 4.0

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

90.58 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. 3.โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

96.27 : นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4.โครงการโรงเรียนสีขาว

คาเปาหมาย

94.00 : มีสุขภาวะทางรางกาย และจิต

ผลสําเร็จ

96.28 : นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. 5.โครงการฟนฟูชีวิตจิต

คาเปาหมาย

86.00 : มีความเช่ือ ความศรัทธา

ผลสําเร็จ

90.46 : นักเรียนมีความเชื่อ ความศรัทธาอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. 6.โครงการสัมพันธชุมชน
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คาเปาหมาย

94.00 : การจัดประชุมผูปกครอง

ผลสําเร็จ

95.73 : โรงเรียนมีการจัดประชุมผูปกครองเปนไปตามที่กําหนด อยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 9

พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาใหเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการ

1. 1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คาเปาหมาย

79.00 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ผลสําเร็จ

87.20 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู ในระดับดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. 2.โครงการสงเสริมศักยภาพในศตวรรษที่21

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

93.84 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3.โครงการใฝรูสูโลกกวาง 4.0

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

90.58 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 10

สนับสนุนใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

1. 1.โครงการสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย

94.00 : การจัดประชุมผูปกครอง

ผลสําเร็จ

95.73 : โรงเรียนมีการจัดประชุมผูปกครองเปนไปตามที่กําหนด อยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. 2.โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและทักษะชีวิต

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเอกลักษณ

ผลสําเร็จ

95.65 : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเอกลักษณอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

้
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. 3.โครงการเรียนรูสูโลกกวาง ยุค 4.0

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

90.58 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

4. 4.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

95.60 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูในระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. 5.โครงการสงเสริมศักยภาพในศตวรรษที่21

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

93.84 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 11

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับการจัดคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. 1.แผนงานประกันคุณภาพภายใน
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คาเปาหมาย

86.00 : มีระบบประกันคุณภาพภายใน

ผลสําเร็จ

93.13 : โรงเรียนมีการใชระบบคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้นอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผู

เรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 12

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนมีสวนรวม

โครงการ

1. 1.โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและทักษะชีวิต

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเอกลักษณ

ผลสําเร็จ

95.65 : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามเอกลักษณอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. 2.โครงการเรียนรูสูโลกกวาง4.0

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได
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ผลสําเร็จ

90.58 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. 3.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

95.60 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. 4.โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21

คาเปาหมาย

86.00 : การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาได

ผลสําเร็จ

93.84 : นักเรียนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะหการตัดสินใจและการแกปญหาไดอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

5. 5.โครงการรักการอาน

คาเปาหมาย

85.00 : การอานเขียน

ผลสําเร็จ

93.11 : นักเรียนอานเขียน ส่ือสารได ในระดับยอดเยี่ยม

่
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 13

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น

โครงการ

1. 1.โครงการปราชญแหงแผนดิน

คาเปาหมาย

86.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ผลสําเร็จ

91.24 : นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีอยูระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. 2.โครงการกตัญูรูคุณ

คาเปาหมาย

94.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณ

ผลสําเร็จ

99.28 : นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. 3.โครงการสงเสริมคุณธรรม

คาเปาหมาย

86.00 : มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณ

ผลสําเร็จ

92.87 : นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีและมีคุณธรรม จริยธรรมบรรลุตามอัตลักษณเอกลักษณอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. 4.โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : มีสุขภาวะทางรางกาย ที่ดี

ผลสําเร็จ

90.24 : นักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย ท่ีดีอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

5. 5.โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

85.00 : การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

ผลสําเร็จ

96.23 : โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 163 153 93.87 9 5.52 1 0.61

2. ดานอารมณ-จิตใจ 163 156 95.71 7 4.29 0 0.00

3. ดานสังคม 163 155 95.09 7 4.29 1 0.61

4. ดานสติปญญา 163 154 94.48 9 5.52 0 0.00

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 120

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 120 29.99 49.74 38.03 33.24 -4.79 -12.60 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 120 38.78 47.34 42.13 44.80 +2.67 6.34 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 120 56.20 62.81 51.04 58.92 +7.88 15.44 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
120 43.55 63.47 52.68 67.82 +15.14 28.74 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 129

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 128 25.46 36.69 36.77 27.00 -9.77 -26.57 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 128 29.89 39.89 33.01 30.92 -2.09 -6.33 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 128 54.29 64.26 66.48 62.49 -3.99 -6.00 ไมมีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษา

อังกฤษ
128 34.38 37.24 44.96 45.23 +0.27 0.60

มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 80

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบ

ป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 79 26.04 32.57 26.92 23.62 -3.30 -12.26 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 80 32.68 29.94 27.54 28.43 +0.89 3.23 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 80 44.36 49.79 43.38 43.16 -0.22 -0.51 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 80 29.94 33.23 29.39 30.61 +1.22 4.15 มีพัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

79 35.93 35.54 36.33 35.67 -0.66 -1.82 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 77 75 97.40 104 104 100.00 100 99 99.00 82 80 97.56 98 92 93.88 120 114 95.00

คณิตศาสตร 77 75 97.40 104 89 85.58 100 100 100.00 82 70 85.37 98 93 94.90 120 97 80.83

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

77 77 100.00 104 93 89.42 100 90 90.00 82 82 100.00 98 95 96.94 120 114 95.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

77 76 98.70 104 101 97.12 100 87 87.00 82 76 92.68 98 87 88.78 120 114 95.00

ประวัติศาสตร 77 77 100.00 104 103 99.04 100 79 79.00 82 82 100.00 98 96 97.96 120 107 89.17

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
77 76 98.70 104 100 96.15 100 100 100.00 82 81 98.78 98 96 97.96 120 120 100.00

ศิลปะ 77 76 98.70 104 101 97.12 100 100 100.00 82 82 100.00 98 89 90.82 120 119 99.17

การงานอาชีพ 77 77 100.00 104 90 86.54 100 96 96.00 82 78 95.12 98 85 86.73 120 114 95.00

ภาษาตาง

ประเทศ
77 74 96.10 104 60 57.69 100 92 92.00 82 66 80.49 98 61 62.24 120 99 82.50

คอมพิวเตอร 77 77 100.00 104 100 96.15 100 100 100.00 82 75 91.46 98 76 77.55 120 120 100.00

ภาษาจีน 77 75 97.40 104 82 78.85 100 96 96.00 82 77 93.90 98 36 36.73 120 105 87.50

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ

สื่อสาร

77 70 90.91 104 74 71.15 100 73 73.00 82 64 78.05 98 69 70.41 120 63 52.50

คริสตศาสตร 77 77 100.00 104 104 100.00 100 95 95.00 82 77 93.90 98 78 79.59 120 114 95.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 106 102 96.23 126 98 77.78 128 92 71.88

คณิตศาสตร 106 72 67.92 126 91 72.22 128 75 58.59

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
106 87 82.08 126 114 90.48 128 87 67.97

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
106 99 93.40 126 111 88.10 128 100 78.13

ประวัติศาสตร 106 75 70.75 126 110 87.30 128 123 96.09

สุขศึกษาและพลศึกษา 106 102 96.23 126 126 100.00 128 128 100.00

ศิลปะ 106 71 66.98 126 100 79.37 128 102 79.69

การงานอาชีพ 106 71 66.98 126 88 69.84 128 112 87.50

ภาษาตางประเทศ 106 45 42.45 126 90 71.43 128 89 69.53

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 106 53 50.00 126 74 58.73 128 84 65.63

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 106 94 88.68 126 111 88.10 128 67 52.34

ศริสตศาสตร 106 101 95.28 126 112 88.89 128 115 89.84

ภาษาจีน 106 98 92.45 126 104 82.54 128 106 82.81

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 106 72 67.92 126 90 71.43 128 66 51.56

ออกแบบเทคโนโลยี 106 105 99.06 126 126 100.00 128 128 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 106 94 88.68 125 99 79.20 129 97 75.19

คณิตศาสตร 106 65 61.32 125 98 78.40 129 79 61.24

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
106 95 89.62 125 103 82.40 129 101 78.29

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
106 92 86.79 125 104 83.20 129 104 80.62

ประวัติศาสตร 106 97 91.51 125 125 100.00 129 128 99.22

สุขศึกษาและพลศึกษา 106 100 94.34 125 124 99.20 129 98 75.97

ศิลปะ 106 43 40.57 125 80 64.00 129 94 72.87

การงานอาชีพ 106 87 82.08 125 105 84.00 129 90 69.77

ภาษาตางประเทศ 106 58 54.72 125 80 64.00 129 71 55.04

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 106 61 57.55 125 77 61.60 129 38 29.46

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 106 89 83.96 125 97 77.60 129 60 46.51

คริสตศาสตร 106 101 95.28 125 88 70.40 129 122 94.57

ภาษาจีน 106 79 74.53 125 85 68.00 129 57 44.19

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
106 57 53.77 125 59 47.20 129 65 50.39

ออกแบบเทคโนโลยี 106 105 99.06 125 125 100.00 129 129 100.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 103 31 30.10 92 75 81.52 81 52 64.20

คณิตศาสตร 103 69 66.99 92 55 59.78 81 51 62.96

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
103 99 96.12 92 76 82.61 81 60 74.07

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
103 102 99.03 92 86 93.48 81 80 98.77

ประวัติศาสตร 103 59 57.28 92 52 56.52 0 0 -

สุขศึกษาและพลศึกษา 103 79 76.70 92 88 95.65 81 80 98.77

ศิลปะ 103 79 76.70 92 78 84.78 81 67 82.72

การงานอาชีพ 41 41 100.00 58 34 58.62 81 75 92.59

ภาษาตางประเทศ 103 34 33.01 92 33 35.87 81 14 17.28

ศริสตศาสตร 103 100 97.09 92 85 92.39 81 69 85.19

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร
103 54 52.43 92 63 68.48 81 38 46.91

วิทยาการคํานวณ 103 103 100.00 92 92 100.00 81 81 100.00

ฟสิกส 41 40 97.56 34 26 76.47 38 28 73.68

เคมี 41 34 82.93 34 26 76.47 38 29 76.32

ชีววิทยา 41 29 70.73 34 15 44.12 38 15 39.47

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 65 51 78.46 60 21 35.00 56 22 39.29

ภาษาไทยเพิ่มเติม 62 28 45.16 58 46 79.31 43 13 30.23

โลก อวกาศและ

ดาราศาสตร
41 38 92.68 34 18 52.94 38 37 97.37

ภาษาฝรั่งเศส 5 4 80.00 4 2 50.00 6 4 66.67

ภาษาจีน 23 12 52.17 21 13 61.90 11 6 54.55

การเมือง การปกครอง

ของไทย
10 9 90.00 7 2 28.57 8 5 62.50

ศาสตรพระราชา 62 62 100.00 58 58 100.00 43 42 97.67
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 102 75 73.53 90 73 81.11 80 49 61.25

คณิตศาสตร 102 73 71.57 90 65 72.22 80 40 50.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
102 89 87.25 90 59 65.56 80 59 73.75

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
102 85 83.33 90 75 83.33 80 64 80.00

ประวัติศาสตร 102 68 66.67 90 59 65.56 18 15 83.33

สุขศึกษาและพลศึกษา 102 98 96.08 56 56 100.00 80 80 100.00

ศิลปะ 102 88 86.27 90 69 76.67 43 42 97.67

การงานอาชีพ 102 74 72.55 56 37 66.07 80 57 71.25

ภาษาตางประเทศ 102 35 34.31 90 33 36.67 80 22 27.50

คณิตศาสตรเสริม 102 93 91.18 59 33 55.93 55 12 21.82

คริสตศาสนา 102 84 82.35 90 85 94.44 80 68 85.00

ศาสตรพระราชา 102 56 54.90 56 56 100.00 43 22 51.16
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 100

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
100 47.46 47.46 62.12 58.48 -3.64 -5.86 ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

100 40.47 40.47 50.69 43.81 -6.88 -13.57 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 77

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง 77 71.86 83.40 76.00 75.35 -0.65 -0.86 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 77 74.14 87.63 76.26 88.67 +12.41 16.27 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 120

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 129

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
129.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
129.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
129.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
129.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
129.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
129.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 129.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 129.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 80

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A1 B1 B2 C1 C2

ป.1 77 - - - - - - - - -

ป.2 104 - - - - - - - - -

ป.3 100 - - - - - - - - -

ป.4 82 - - - - - - - - -

ป.5 98 - - - - - - - - -

ป.6 120 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A1 B1 B2 C1 C2

ม.1 106 - - - - - - - - -

ม.2 125 - - - - - - - - -

ม.3 129 - - - - - - - - -

ม.4 104 - - - - - - - - -

ม.5 90 - - - - - - - - -

ม.6 80 - - - - - - - - -

Page 49 of 77



3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

ASL Model ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนน

เด็กเปนสําคัญ

ASL Model ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

1.โครงการทดสอบ PRE-GIFDGEP ปการศึกษา 2563 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
บัณฑิตแนะแนว 2563

2. โครงการสนับสนุนนักเรียนในศตวรรษที่21 เพื่อการพัฒนาฝกทักษะคณิต-

วิทยใหเกงสูความเปนเลิศ (TEDET)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
สสวท 2563

3.ทําดี วันมาฆบูชา 2564 การประกวดเขียนเรียงความ วาดรูป นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

ศูนยอบรมเยาวชนธุดงค

สถาน
2564

4.การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (ทีม 3 คน) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

5.การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

6.การแขงขันวาดภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟก (ทีม2 คน) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

7.การแขงขันภาษาอังกฤษ(Inpromptu speech) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

8.การแขงขันภาษาอังกฤษ(Inpromptu speech) ระดับ ป4- ป.6 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

9.การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

10.การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

11.กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน การทําหนังสือเลมเล็ก นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

12.การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยโปรแกรม Gsp นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

13.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

14.การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาเอกชน
2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 163

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 80.00 149 91.41
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 148

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 148

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 154

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 145

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80.00 156 95.71
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 158

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 153

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 159

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 161

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 154

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 149

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 158

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 156

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 158

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 80.00 149 91.41
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 148

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 161

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 153

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 143

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 146

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 141

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 80.00 148 90.80
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 146

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 154

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 146

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 141

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 158

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 143

สรุปผลการประเมิน 92.33
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1                           

            โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลํานารายณ  ระดับปฐมวัย มีการวิเคราะหผลพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม

สติปญญา สงเสริมเด็กใหพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยจัดโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ดังนี้ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โครงการเสริมสรางศักยภาพเด็ก

ปฐมวัย  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางการเรียนรู  โครงการเรียนรูทักษะชีวิตสูโลกกวาง  โครงการวัยใสใสใจสุขภาพ  โครงการ

พัฒนาระเบียบวินัยและทักษะชีวิต  โครงการเสริมสรางคุณธรรมเด็กปฐมวัย 

่ ่
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           ดานอัตลักษณและเอกลักษณโรงเรียน  ทางโรงเรียนไดจัดทําและดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมเด็กใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคและแสดงออกเกี่ยวกับอัตลักษณในดานซ่ือตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญูรูคุณ และมีวินัยเดนตามเอกลักษณของโรงเรียน ดังนี้ 

กิจกรรมหนูนอยจิตอาสา  กิจกรรมธรรมะสดใสกับใจบริสุทธิ์  กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  และกิจกรรม Kids  Scout
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

          โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลํานารายณ ระดับปฐมวัย  ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยใชขอมูล

กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัดรวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม   บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยาง

เปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง โดยจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ป จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป จัดทําคูมือการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมผูปกครอง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา

่ ่
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และระบบดูแลชวยเหลือเด็ก มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน

ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตร ที่เนนคุณภาพเด็กรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิต สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีผูปกครอง 

ชุมชน   แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของเด็ก  มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากร จัดประชุม/อบรม/สัมมนา

ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน  เพ่ือเพิ่มพูนความรู  จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมี

ความปลอดภัย  จัดทําสารสนเทศของปฐมวัยและสารสนเทศของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 14

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 80.00 14 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 14

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 14

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดาน

หนึ่งเพียงดานเดียว

√ - 14

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 80.00 14 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 14

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 14

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 14

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 80.00 14 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 14

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 14

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 14

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 14

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
80.00 14 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 14
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 14

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 14

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 14

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                           

   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลํานารายณ ระดับปฐมวัย ไดสงเสริมกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการที่ครอบคลุม เด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน

และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก โดยครูทุกคนทํางาน

วิจัยในช้ันเรียน ปการศึกษาละ 1 เรื่อง จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กมีทักษะชีวิต  และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง เปนคนดี  มีวินัย  และมีความสุข เนนการปฏิบัติ (Active learning)  ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองครวม  ผานการเลนอยางมีความ

หมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย  ไดลงมือกระทําในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัย  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา  ครูมีแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง ครูใชสื่อ/อุปกรณทั้งของจริง - จําลอง นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น  อีกทั้งยังสรางความรู  ความเขาใจ  และความรวมมือในการพัฒนาเด็ก  ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน 

และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,215

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 80.00 1,215 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,215

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,215

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,215

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,215

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
75.00 1,215 100.00

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,215

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,215

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,215

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 75.00 1,215 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
√ - 1,215

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 1,215

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 1,215 100.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 1,215
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 1,215

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85.00 1,215 100.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,215

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 80.00 1,215 100.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,215

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 1,215

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 75.00 1,215 100.00
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 1,215

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,215

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 80.00 1,215 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,215

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 1,215

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 75.00 1,215 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,215

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 80.00 1,215 100.00
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,215
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 1,215

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1                           

-  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

                    โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลํานารายณดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพ  มีความรูความกาวหนาทางการ

เรียนตามวิสัยทัศนของโรงเรียน  “ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลํานารายณ บริหารจัดการแบบมีสวนรวม  ตามจิตตารมณของนักบุญเปาโล  เพื่อ

พัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ  ดวยมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย  ใสใจสิ่งแวดลอม  นอมนําศาสตรพระราชาและมีทักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21”  และตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยคุณครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย  เพื่อ

กระตุนใหผูเรียนไดศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง ดวยรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ  เชน  การสอน

แบบบูรณาการ  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู การเรียนรูแบบโครงงาน  โดยเนนกระบวนการคิด   การลงมือปฏิบัติและ

การทํางานอยางเปนระบบ  สงผลใหผูเรียนสามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงและการอนุรักษส่ิงแวดลอม  โดยใชกระบวนการ  PDCA ในการพัฒนาการทํางาน  รวมทั้งโรงเรียนจัดใหมีแหลงเรียนรู  สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอ

การเรียนรูไวอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  เชน  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองสมุด และเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดศึกษาหาความความรูจากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาทุกระดับชั้น  สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิด

สรางสรรค  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางสมเหตุสมผล  ตลอดจนโรงเรียนไดมุงพัฒนาใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ  คนหา

ความสามารถของตนเองไดอยางรวดเร็ว  เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ   โดยจัดแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน

5  แผนการเรียน  ไดแก  แผนการเรียนอังกฤษ–  คณิตศาสตร  แผนการเรียนคณิตศาสตร – อังกฤษ แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรั่งเศส แผนการ

เรียนอังกฤษ – จีน และ แผนการเรียนอังกฤษ – สังคม รวมทั้งมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามดวยมาตรฐานสากลและมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษ

ที่ 21  โดยการจัดการเรียนรูดวยหองเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  IEP  (Intensive English  Program)  ในระดับประถมศึกษาปที่1-มัธยมศึกษา

ปที่3 คือจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร     และดําเนินงานโครงการที่สงเสริมและ

พัฒนาดานตางๆ เชน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนในศตวรรษที่21 โครงการเรียนรูสูโลกกวางยุค 4.0  โครงการ

ปราชญแหงแผนดิน และโครงการรักการอาน

                    ในการดําเนินงานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน  การ

เขียนและการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังสง

เสริมความสามารถในการคิดคํานวณผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และในวิชาวิทยาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย

เพ่ือใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหจําแนกแยกแยะ  คิดอยางมีวิจารณญาณ ใครครวญไตรตรอง  พิจารณาอยาง

รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ   สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาไดอยางมีเหตุผล  ผูเรียนรวบรวมความรูได

ทั้งตัวเองและการทํางานเปนทีม  เช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคผลงาน  รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร สามารถสืบคนความรูหรือแสวงหาความรูจากสื่อนํามาพัฒนาผลงาน สืบคน สรุปผล พัฒนาองคความรู  ทํางานอยางสรางสรรคและมี

คุณธรรม  รวมทั้งรูเทาทันส่ือและสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  นอกจากน้ีผูเรียนมีความรู  ความเขาใจและทักษะตางๆ ตามหลักสูตรสถาน

ศึกษา  ตลอดจนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET (Ordinary National Educational Test)ของผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวา

ระดับประเทศ ทั้งระดับประถมศึกษาปที่ 6  และมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอาน (Reading Test :

RT)ระดับประถมศึกษาป 1  อยูในระดับดีมาก  ทั้งการอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง  นอกจากนี้ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน

ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับดี อีกทั้งผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานในการจัดการและมีเจตคติที่ดีในการ

ประกอบอาชีพ  พรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น  จากผลการดําเนินงานสงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลทั้งตางๆ  ระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค 

ระดับจังหวัดและระดับเขต เชน  รางวัลอันดับท่ี1โครงการทดสอบ PRE-GIFDGEP ปการศึกษา 2563   รางวัลชมเชยโครงการสนับสนุนนักเรียนใน

่ ่
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ศตวรรษที่21เพ่ือการพัฒนาฝกทักษะคณิต-วิทยใหเกงสูความเปนเลิศ (TEDET)    รางวัลชนะเลิศทําดี วันมาฆบูชา 2564  การประกวดเขียนเรียง

ความ และวาดรูป เปนตน       

          -  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลํานารายณมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  สติปญญา และจิตใจ ตามปรัชญาของโรงเรียน 

“มนุษยที่มีคุณภาพคือมนุษยที่มีคุณธรรมและความรู” เปนบุคคลเพื่อผูอื่นตามอัตลักษณ  เอกลักษณของโรงเรียน  และตามจิตตารมณของทาน

นักบุญเปาโล ดวยการจัดใหมีโครงการอภิบาลและแพรธรรม ผูเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมวจนพิธีกรรมและพิธีบูชา

ขอบพระคุณในโอกาสตางๆ ตลอดปการศึกษา ซึ่งทําใหผูเรียนและบุคลากรไดรับการเทศนสอนคุณธรรม  จริยธรรม  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนดในทุกเชาดวยการน่ังสมาธิ กอนเขาแถวเคารพธงชาติ มีการนําพระวาจามาอบรมคุณธรรม

จริยธรรมใหแกผูเรียนผานทางกิจกรรมหนาเสาธงในยามเชาและมีการกลาวคําทักทายสวัสดีคณะเซอร  คุณครู และเพื่อน ๆ  สงเสริมใหผูเรียนได

เรียนรูรายวิชาจริยศึกษาในทุกวันจันทรและวันศุกร  วันละ 50 นาที ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยมีแนวทางปฏิบัติให

นักเรียนไดฝกคิดวิเคราะห  และนําส่ิงที่เรียนรู คุณธรรม จริยธรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  ซึ่งเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวมไดอยางถูก

ตอง  สงเสริมใหครูผูสอนทุกรายวิชา  ทุกระดับ  บูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยนําคุณคาพระวรสารไปใชตามความเหมาะสม  ทําใหผูเรียนได

รับการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมควบคูกับความรูอยางตอเนื่อง  สงผลใหผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรของสถานศึกษากําหนด  โดยไมขัดกับศิษยจารีของโรงเรียนและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม    

          ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น  เห็นคุณคาของความเปนไทย  มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม  และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย 

เชน โครงการปราชญแหงแผนดิน โครงการกตัญูรูคุณ   โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย   กิจกรรมแหเทียนพรรษา  สงผลให

นักเรียนเห็นความสําคัญในการปฏิบัติตนใหถูกตอง และรวมอนุรักษความเปนไทยใหคงอยูตอไป  ทั้งในดานการใชภาษาไทยใหถูกตองเพื่อการ

ส่ือสาร ภาษาพูด  ภาษาเขียน  การส่ือสารอยางสรางสรรค  การการปฏิบัติศาสนกิจพิธีตามความเชื่อ  และศรัทธา  การใหความเคารพและเห็น

คุณคาของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

          ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ 

วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  โดยผูเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ  เชน งานสังคมสงเคราะห โครงการสงเสริม

คุณธรรม ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรมอัตลักษณ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมชมรม  สงผลใหผูเรียนรูจักพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผูเรียน

ใหเปนผูมีจิตสาธารณะ  แสดงออกถึงความตระหนักในคุณคาของตนเองและผูอื่น รูจักคนหาตนเอง และพรสวรรคที่พระเจาทรงประทานให  มี

ความรัก  ความเมตตา  แบงปนและชวยเหลือผูที่รอโอกาสในสังคม  มีความสัมพันธที่ดีตอผูอื่น  มีความสามัคคีในหมูคณะ  รูจักแสดงความคิดเห็น

ของตนกับผูอ่ืน  เกิดการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และเห็นประโยชนของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีประโยชนตอสวนรวม   เคารพ

สิทธิของผูอ่ืน  สามารถแกปญหา   เรียนรูที่จะปรับตัว และอยูรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางหลากหลายในชุมชน และในสังคมไดอยางมีความสุข

          สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสาธารณะ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  มีนํ้าหนัก-สวนสูง  และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน  รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ  และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง  โรค ภัย

อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเอง  มีความมั่นใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น เห็นคุณคาใน

ศิลปะอันงดงาม ความไพเราะรื่นรมยของดนตรี  พัฒนาฝกฝนซึมซับจนเปนนิสัยในชีวิตประจําวัน  สามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม

ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาและนันทนาการตามจินตนาการไดตามวัย เชน โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนในศตวรรษที่21 กิจกรรมศิลป

สรางสรรค กิจกรรม ASL Marching  Band  โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน  กิจกรรมรักสุขภาพ  เปนตน  สงผลใหผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  รูจักดูแลสุขภาพรางกายและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มีนํ้าหนัก สวนสูงตาม

เกณฑของกรมอนามัย รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ปญหาทางเพศ และจัด

โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  เชน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณะประโยชน และกิจกรรมประหยัดน้ําประหยัดไฟ   ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอตกลง และคําแนะนําตางๆ ของสถานศึกษา มีจิต

สาธารณะ เอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปนใหแกผูดอยโอกาส รูจักการบําเพ็ญประโยชน เห็นคุณคาของการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย 

สติปญญา  ลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดในโรงเรียนและชุมชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน

          จากแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม โครงการ/ กิจกรรมขางตน สงผลใหผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาความเปนไทย มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีสุขภาวะรางกายและจิตสาธารณะ  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข
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1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                           

                    โรงเรียนกําหนดนโยบายเพื่อวางแผนการพัฒนาองคกรไวใน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต  ลํานารายณ พ.ศ. 2560 – 2563 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความ

ตองการพัฒนาของสถานศึกษา บริบทของผูเรียนและสถานศึกษา รวมถึงความตองการของชุมชนและทองถ่ิน โดยมีการกําหนดใหสอดคลองและ

เปนไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนรวมกันกําหนด

เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียนไวอยางชัดเจน  สามารถดําเนินงานพัฒนาดานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนทุกกลุมเปาหมายอยางรอบ

ดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางดานการสอน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

สอน และการบริหารจัดการ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน มีการบริหารจัดการที่เปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา นําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563  และจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563 เพื่อดําเนินงานใหเปน

ไปตามแผนที่วางไว มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลทุกกิจกรรม เพื่อนําขอมูลมาสงเสริมและพัฒนาในปการศึกษา 2564 การดําเนินการพัฒนา

ตามนโยบาย มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหาร 6 ฝาย คือ ฝายบริหารจัดการ ฝาย

วิชาการ  ฝายกิจการนักเรียน ฝายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ฝายอภิบาล  และฝายมาตรฐานคุณภาพ บริหารงานตามบทบาทหนาที่ และ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ตามปฏิทินปฏิบัติงาน สงผลใหโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลํานารายณ มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน

และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับลักษณะและความตองการของชุมชน  สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับนโยบายของรัฐ

Page 66 of 77



และตนสังกัด สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของ

ชุมชน ทองถิ่น รวมทั้งทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม(ศตวรรษที่ 21)  สถานศึกษากําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียน

รอบดาน สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ผูบริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ ดําเนินการพัฒนาตามนโยบาย มีการจัดทําหลักสูตรรายวิชา 8 กลุมสาระฯ การประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร สงเสริมใหผู

เรียนเขารวมกิจกรรม ดวยความกระตือรือรน ผูเรียนมีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  ผูเรียนมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน และ

การสืบคนขอมูล สงผลใหสามารถสืบคนขอมูลที่ตนเองตองการไดอยางรวดเร็ว โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมความรูความ

สามารถของผูเรียน มีการบูรณาการการเรียนรูระหวางกลุมสาระฯ งานแนะแนวมีการสนับสนุนความรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ เพื่อใชในการศึกษาตอทั้ง

การแนะแนวดวยครู เอกสารเผยแพรเก่ียวกับอาชีพตางๆ โรงเรียนมีการสนับสนุนการแขงขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครู

มีการประเมินผูเรียนดวยเคร่ืองมือที่หลากหลาย  โรงเรียนกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ครูมีคุณธรรม

จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสอดคลองกับหลักสูตร

สถานศึกษา  โรงเรียนกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียนและสภาพ

แวดลอมทางสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย สถานศึกษากําหนดนโยบายและโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทําใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถวน สามารถนําขอมูลมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนรูได

อยางรวดเร็วทุกฝายมีความพึงพอใจ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 98

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 75.00 98 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 98

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 98

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 98

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 98

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 98

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 70.00 98 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 98

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 98

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 98

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80.00 98 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 98

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 98

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 75.00 98 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 98

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 98

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 98

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 98

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 80.00 98 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 98

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 98

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                          

    จากแผนงานพัฒนาหลักสูตร มีการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  ลํานารายณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปการศึกษา 2563 มีการวางแผนการจัดการศึกษา ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครบทั้ง 8 กลุม

สาระการเรียนรู มีองคประกอบ ไดแกสาระสําคัญของการเรียนรู ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ มีจุดประสงคการเรียนรู ใชกระบวนการ

เรียนรู กระบวนการสืบคน,แกปญหา,การอภิปราย, การแสดงบทบาทสมมติ,การสาธิต, การเรียนรูแบบโครงงาน ฯลฯมุงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค บูรณาการคุณคาพระวรสารตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก  เสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน มีคําถามที่จําเปนตอการตรวจ

สอบความเขาใจในเนื้อหาที่สอน (คําถามทาทาย)  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน ไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและเปนผูลงมือปฏิบัติจริง

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มีส่ือในการจัดการเรียนรู อีกทั้งโรงเรียนมีการสงเสริมใหครูผูสอนไดรับการอบรมพัฒนา เพื่อมีแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตามเปาหมายกําหนดไวการอบรมดานหลักสูตรเชื่อมโยงบูรณาการ

นอกจากน้ีครูยังจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได แผนการจัดการเรียนรูของทุกกลุมสาระฯ

มีการบูรณาการในเร่ืองที่เก่ียวของ สอดคลองกับหลักสูตรฯ   สาระทองถิ่น  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตรพระราชา

         นอกจากแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรฯ แลว ยังมีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูที่มีคุณภาพมากขึ้น เชน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โครงการเรียนรูสูโลกกวาง ยุค 4.0  โครงการปราชญแหงแผนดิน

โครงการรักการอาน  เปนตน็น็น็

         ครูมีการออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมแกผูเรียน โดยครูผูสอนจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ แหลงการเรียนรู  และเทคโนโลยี มีการใช

หองปฏิบัติการเปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย หองสมุด หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร และ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อใหผู

เรียนไดฝกทักษะการเรียนรู ทักษะกระบวนการคิด  แสวงหาความรูเต็มศักยภาพของผูเรียนแตละคน 

         ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

         ครูผูสอนสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ใหผูเรียนรักที่จะเรียนรู รวมกันอยางมีความสุขโดยครูและผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันตาม

ธรรมชาติของรายวิชานั้นๆ สงผลใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้นมีกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุม ครูกระตุนใหผูเรียนมีความกลาในการสื่อสาร แสดงความ

คิดเห็น ตอบคําถาม มีกิจกรรมนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรค มีการแสดงความคิดเห็นของการทํางานรวมกัน รวมถึงครู

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ใหผูเรียนรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

         การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนมี

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ซึ่งการสรุปผลการเรียนรายงานใหผู

ปกครองทราบภาคเรียน ละ 2 ครั้ง มีการประเมินเกณฑการผาน/ไมผาน  มี 5 ดาน ไดแก

1) ดานทักษะความรู

2) ดานการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

3) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 9 ขอ

4) ดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ

5) ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

่ ่ ่
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         โรงเรียนมีคูมือการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งควรมีการจัดทําเครื่องมือในการวัด และระบุเกณฑ

ที่เหมาะสมกับสภาพผูเรียนตามหลักสูตรครูมีการตรวจงานแบบฝกหัด ชิ้นงาน  โครงงาน มีเครื่องมือในการประเมินผลงาน มีบันทึกหลังการสอน

โดยระบุผลของการจัดการเรียนรู  สภาพความสําเร็จของผูเรียน  ขอควรพัฒนาเพื่อปรับแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งจะเปนขอมูลที่ดีในการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูในคร้ังตอไปและดําเนินงานตามแผนงานทะเบียน-วัดผลมีแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และแบบบันทึกผล

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

         ในปการศึกษาที่ผานมาโรงเรียนผลใหการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในปการศึกษา 2563  มีดังนี้

         -  Reading TEST: RT (ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนการอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง

(คํา ประโยค ขอความ) มีเกณฑคุณภาพ ระดับดีมาก

         -  National Test : NT (การประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3)  ประเมินความสามารถดานวิชาคณิตศาสตรและความสามารถ

ดานภาษาไทยมีเกณฑคุณภาพ ระดับดี

         -  O-NET (การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) ปการศึกษา 2563 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

ระดับประเทศ

         ซ่ึงการทดสอบวัดผลประเมินทั้งภายในโรงเรียนเอง และการทดสอบระดับชาติ มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน

โดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหขอมูลยอน

กลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง รวมทั้งใหผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ใหขอมูลสะทอน

กลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูตอไป

          มีการแจงผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยตรวจผลงาน แบบฝกหัด ชิ้นงาน  โครงงานของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรับทราบขอ

บกพรอง หรือขอผิดพลาดของตนเอง ครูใหคําแนะนําและชี้แนะเพิ่มเติมเพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานครั้งตอไปใหเกิดความกาวหนาในการเรียนรู

ตอไป
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.เด็กระดับช้ันปฐมวัยปที่ 1-3 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได คิดเปนรอยละ 91.25 สูงกวา

เปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 2.เด็กระดับช้ันปฐมวัยปท่ี 1-3 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได คิดเปนรอยละ

95.83 สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 3.เด็กระดับชั้นปฐมวัยปท่ี 1-3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม คิด

เปนรอยละ 91.88 สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 4.เด็กระดับชั้นปฐมวัยปท่ี 1-3 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน

และแสวงหาความรูได คิดเปนรอยละ 90.79 สูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มีกาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 2.จัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือ

จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนา

บุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 3.มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

งานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เนนคุณภาพเด็กครอบคลุมทั้ง 4 ดาน สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรใหมี

ความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช

ประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว

4.จัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ

มีมุมประสบการณหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย 5.สื่อเทคโนโลยี สื่อ

เพ่ือการสืบเสาะ หาความรู อํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและ

พัฒนาครู การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 6.มีระบบบริหาร

คุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้ง 4 ดาน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใชเทคนิคและวิธีการที่หลาก

หลายในการจัดกิจกรรม ใชส่ือในการจัดประสบการณเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู ประเมินพัฒนาการ เพื่อใหเด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล 2. ครูจัดประสบการณเรียนรูที่หลากหลายใหกับเด็ก ไดรับประสบการณตรง ผานสื่อ ที่เปนของจริง ของจําลอง และ

ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 3. ครูจัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ที่สงเสริมใหเด็กเกิด

การเรียนรู มีบรรยากาศที่อบอุนคลายบาน มีมุมประสบการณ มีพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กครอบคลุมพัฒนาการ 4

ดาน และเลือกใชสื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย มีความสอดคลองกับกิจกรรมการจัดประสบการณ สื่อมีความปลอดภัย และมีจํานวนเพียงพอกับ

เด็ก 4.ครูใชเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน คือ ดาน

รางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา มีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กและสื่อสารกับผูปกครองเกี่ยวกับความกาวหนาและ

แนวทางการสงเสริมพัฒนาเด็ก รวมทั้งนํามาปรับปรุงการจัดประสบการณใหกับเด็ก

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. คุณครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อกระตุนผูเรียนไดศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและ

สรางองคความรูดวยตนเอง รวมทั้งโรงเรียนจัดใหมีแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี หองปฏิบัติการตางๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูไวอยางพอเพียงและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีการลงมือปฏิบัติและการทํางานอยางเปนระบบ ผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET, NT , RT) สูงกวา มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 2.ผูเรียนมีการ

แสดงออกที่สอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรียนคือ “ซ่ือตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา รูคุณ” มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนที่ยอมรับของ

ชุมชนโดยรอบ ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการเปนผูให เปนบุคคลเพื่อผูอื่นและเห็นคุณคาของตนเอง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตคอนแวนต ลํานารายณมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพ

ปญหา กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ชัดเจน ปรับแผนการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาของชาติ

พัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 2. โรงเรียน มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ จัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

่
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและออกแบบการจัดการเรียนรูที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติไดจริงเกิดทักษะในการเรียนรู มีความกาวหนาทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 2. ครูมี

ความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนใหผูเรียนเปนผูลงมือ

ปฏิบัติจริงสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม สามารถใชสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

พัฒนาเด็กใหมีความสามารถในสืบเสาะหาความรู การคิดวิเคราะหเชิงเหตุผล การใชภาษาในการสื่อสาร การตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัยใครรู ฝกการ

ออกแบบและสรางชิ้นงานใหมากขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยี เพื่อสรางสื่อดิจิทัลสูหองเรียนและสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เพื่อนํามาใช

พัฒนาการเรียนรูของเด็กใหมากยิ่งขึ้น

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

-

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการในทุกกลุมสาระอยางตอเนื่อง เชน การเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการทั้งภายนอกและ

ภายกับหนวยงานหรือองคกรตางๆ 2. ควรสงเสริมผูเรียนใหมีการประหยัดและการใชทรัพยากรอยางคุมคาใหมากขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการ

ศึกษา 2. การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. เพ่ิมเทคนิคในการออกแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการตรงกับคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะความ

คิดสรางสรรค ทักษะทางปญญา มีนวัตกรรมจากการเรียนรูและเผยแพรเพิ่มมากขึ้น 2. สงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเชื่อมโยง

กับ8 กลุมสาระฯ เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขปญหาหรือสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ

จริงหรือสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ เชนแนวทางการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ เชน COVID -19

เปนตน

5. แนวทางการพัฒนา

ระดับปฐมวัย

1. นํานวัตกรรมตางๆมาใชในการจัดประสบการณการเรียนรู เชน Coding STEM Project  Approach ฯลฯ

2. อบรมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยี

3. อบรมพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการใชเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก

ระดับขั้นพื้นฐาน

1. สงเสริมใหครูสรางสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน

2. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา

3. สงเสริมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือสังคมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

6. ความตองการชวยเหลือ
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ระดับปฐมวัย

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและดานสื่อเทคโนโลยีจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ระดับขั้นพื้นฐาน

1. การสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนรายบุคคลของผูเรียนจากภาครัฐใหมากข้ึน เพื่อชวยเหลือรายจายของผูปกครอง ในภาวะ

เศรษฐกิจที่สูงอยูในขณะนี้

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

Thipawan Kamlao   ผูอํานวยการ

Cherdchai Kangkaew   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)





ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย )





รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)
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คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)





หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)



หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)







โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



ฝ่ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน 

นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน 

ฝ่ายอภิบาลและ
แพร่ธรรมและ 

แพร่ธรรม 

- งานอภิบาล
และแพร่ธรรม 
- งานจริยธรรม 
- งานสังคม

สงเคราะห ์
- งานศาสน

สัมพันธ์ 

- งานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัย

โรงเรียน 
- งานอาคาร

สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 

 

โครงสร้างการบริหารงาน  

โรงเรียนอัสสมัชัญคอนแวนต์ ล านารายณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร สมาคมผู้ปกครอง 

และครูฯ 
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

สมาคมศิษย์อัสสัมชัญ
คอนแวนต์ฯ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ฝ่ายบรหิาร
จัดการ 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

ฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพ 

- งาน
นโยบาย
และแผน 
- งาน

การเงิน-
การบัญชี 
- งานสาร

บรรณ 
- งานธุรการ

และประชา 
สัมพันธ์ 
- งานจัดซื้อ 
- งาน

บุคลากร 

- งาน
ปกครอง 
แนะแนว 
- งาน

กิจกรรม
นักเรียน 
- งานสัมพันธ์

ชุมชน 
- งานบริการ

และสวสัดิ-
ภาพ
นักเรียน 

- งาน
หลักสตูร 
- งานจัดการ

เรียนการ
สอน 
- งานนิเทศ 
- งานพัฒนา

สื่อ/
นวัตกรรม 
- งานวิจัย

เพื่อพัฒนา 
- งาน

ทะเบียน-
วัดผล 
- งาน

ห้องสมุด 
- แผนก

อนุบาล 

- งานมาตรฐาน
คุณภาพ 
- งาน

สารสนเทศ 



 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรระดับขั้นปฐมวัย)
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โครงสร้างหลักสูตร 2561 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่กำหนด สถานศึกษาควรกำหนดโครงสร้างดังนี้ 

 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ช่วงอายุ อายุ ๓ - ๖ ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

• ด้านร่างกาย 
• ด้านอารมณ์และจิตใจ 
• ด้านสังคม 
• ด้านสติปัญญา 

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
• ธรรมชาติรอบตัว 
• สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ๑๙๗  วัน 
 
การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยกำหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็ก ๑ – ๓ ปีการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าการศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วันต่อ ๑  ปี
การศึกษาในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕ ชั่วโมง ใน ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียนโดยสามารถปรับให้เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน)
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต จำนวน
ชั่วโมง/ปี 

หมายเหตุ 

 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน    
1 ท11101 ภาษาไทย 1 5.0 200   
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 5.0 200   
3 ว11102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2.0 80 บูรณาการวิชา:วิทยาการคำนวณ 
4 ส11101 สังคมศึกษา 1 2.0 80 บูรณาการวิชา:ศาสนา,เศรษฐศาสตร์,

ภูมิศาสตร์,หน้าท่ีพลเมือง,ต้านทุจริตศึกษา 
5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 40   
6 พ11102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 40 ภาค 1:สุขศึกษา, ภาค 2: พละศึกษา 
7 ศ11102 ศิลปะ 1 1.0 40 ภาค 1 : ศิลปะ,  ภาค 2 : ดนตร ี
8 ง11102 การงานอาชีพ 1 1.0 40   
9 อ11102 ภาษาอังกฤษ 1 3.0 120 ภาษาอังกฤษ  3.0 นก., IEP 
  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม     

10 ส11206 คริสตศาสตร์ 1 0.0 0 เรียนเสรมิ ไม่คดิหน่วยกิต 
11 ง11201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 40   
12 จ11202 ภาษาจีน 1 0.5 20   
13 อ11208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2.0 80   
 รหัสวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 40  
1 (ก11101) แนะแนว     
2 (ก11102) ลูกเสือเนตรนาร ี 0.0 40  
3 (ก11103) ชมรม 0.0 30  
4 (ก11104) กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ 0.0 10  
  รวมวิชาพ้ืนฐาน 21.0 840.0  
  รวมวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140.0  
  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   120.0  
  รวมหน่วยกิต : ปี 24.5 1100.0  

  
* หลักสูตรแกนกลาง 2561 

(ปรับปรุง)   update 30 /5/2563 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยกิต จำนวน
ชั่วโมง/ปี 

หมายเหตุ 

 รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน    
1 ท14101 ภาษาไทย 4 4.0 160   
2 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 4.0 160   
3 ว14103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3.0 120 บูรณาการวิชา:วิทยาการคำนวณ 
4 ส14101 สังคมศึกษา 4 2.0 80 บูรณาการวิชา:ศาสนา,เศรษฐศาสตร์,

ภูมิศาสตร์,หน้าท่ีพลเมือง,ต้านทุจริตศึกษา 
5 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 1.0 40   
6 พ14102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 40   
7 ศ14101 ศิลปะ 4 2.0 80   
8 ง14102 การงานอาชีพ 4 1.0 40   
9 อ14102 ภาษาอังกฤษ 4 3.0 120 ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ IEP 
  รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม     

10 ส14206 คริสตศาสตร์ 4 0.0 0 เรียนเสรมิ ไม่คดิหน่วยกิต 
11 ง14201 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 40   
12 จ14202 ภาษาจีน 4 0.5 20   
13 อ14208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 2 80   
 รหัสวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 40  
1 (ก14101) แนะแนว  0.0 40  
2 (ก14102) ลูกเสือเนตรนาร ี 0.0 40  
3 (ก14103) ชมรม 0.0 30  
4 (ก14104) สาธารณประโยชน์ 0.0 10  
  รวมวิชาพ้ืนฐาน 21.0 840.0  
  รวมวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140.0  
  รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   120.0  
  รวมหน่วยกิต : ปี 24.5 1100.0  

  
* หลักสูตรแกนกลาง 2561 

(ปรับปรุง)   update 30 /5/2563 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 

ชั้นปีที่ 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  ปีการศึกษา 2563 

ที ่
ภาคเรียนที่ 1 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 

  

ภาคเรียนที่ 2 
หน่วย
กิต 

ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน 

1 ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 
3 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 
4 ว21107 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 ว21108 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 
5 ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 60 
6 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
7 พ21108 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 40 พ21109 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 40 
8 ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 
9 ง21103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ง21104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
10 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 
  รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม 

11 ค21203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5 20 ค21204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 20 
12 ว21203 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5 20 ว21204 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 20 
13 ส21209 คริสตศาสตร์ 1* 0.0 0 ส21210 คริสตศาสตร์ 2* 0.0 0 
14 จ21203 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ21204 ภาษาจีน 2 0.5 20 
15 

อ21205 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 

1.0 40 อ21206 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2 

1.0 40 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 ก21101 แนะแนว 0 20 

 
ก21101 แนะแนว 0 20 

2 ก21102 ลูกเสือ-เนตรนาร ี 0 20 
 

ก21102 ลูกเสือ-เนตรนาร ี 0 20 
3 ก21103 ชมรม 0 15 

 
ก21103 ชมรม 0 15 

4 ก21104 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 5 
 

ก21104 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 5  
สรุปผลการเรยีน ภาคเรยีนที่ 1 

 
สรุปผลการเรยีน ภาคเรยีนที่ 2  

จำนวนหน่วยกิตวิชา
พื้นฐาน 

11.0 
440 

 
จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 11.0 

440 
 

จำนวนหน่วยกิตวิชา
เพิ่มเตมิ 

2.5 
100 

 
จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 2.5 

100 
 

จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 13.5 540 
 

จำนวนหน่วยกติทั้งหมด 13.5 540  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 600 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 600               

* เรียนเสรมิแตไ่ม่คิดผลการเรียน 
 

update 30 /5/2563 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 

ชั้นปีที่ 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-6/1) ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 

ที ่

ภาคเรียนที่ 1 
หน่วย
กิต 

ชั่วโมง ที ่

ภาคเรียนที่ 2 
หน่วย
กิต 

ชั่วโมง 
รหัส
วิชา 

รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 
1 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 1 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
3 ว31121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 3 ว31122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
4 ว31127 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 4 ว31125 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 
5 ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40 5 ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
6 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 6 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
7 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 7 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
8 ศ31101 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์ 1 0.5 20 8 ศ31102 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2 0.5 20 
9 ง31103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 9 ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
10 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 10 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
 รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 ท31201 ทักษะการเขียน 1.0 40 11 ท31202 ประวัติวรรณคด ี 1.0 40 
12 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 12 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 
13 ส31211 คริสตศาสตร์ 1 0.0 0 13 ส31212 คริสตศาสตร์ 2 0.0 0 
14 อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.5 60 14 ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 
15 ง31205 ศาสตร์พระราชา 1 0.5 20 15 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.5 60 
16 ว30252 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0 40 16 ง31206 ศาสตร์พระราชา 2 0.5 20 
17 ง31207 คอมพิวเตอร ์ 1.0 40 17 ง31208 คอมพิวเตอร ์ 1.0 40 
18 ศ31205 ดนตรไีทย 1 0.5 20 18 ศ31206 ดนตรไีทย 2 0.5 20 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 ก31101 แนะแนว 0 20 1 ก31102 แนะแนว 0 20 
2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 
3 ก31103 ชมรม 0 15 3 ก31104 ชมรม 0 15 
4 ก31105 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 4 ก31106 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 
 สรุปผลการเรยีน ภาคเรยีนที่ 1  สรุปผลการเรยีน ภาคเรยีนที่ 2 
 จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300  จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.0 220 
 จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 600  จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 520 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 660  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 580 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 

ชั้นปีที่ 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 4/2-6/2)  วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 

ที ่
ภาคเรียนที่ 1 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง ที ่
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 

1 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 1 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
3 ว31121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 3 ว31122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
4 ว31127 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 4 ว31125 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 
5 ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40 5 ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
6 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 6 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
7 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 7 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
8 ศ31101 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์ 1 0.5 20 8 ศ31102 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2 0.5 20 
9 ง31103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 9 ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
10 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 10 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
  รายวิชาเพ่ิมเติม     รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 80 11 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2 80 
12 ว31241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 1.5 60 12 ว31242 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.5 60 
13 ว30221 เคมีเพิ่มเติม 1 1.5 60 13 ว30222 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5 60 
14 ว31203 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 1.5 60 14 ว31204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 1.5 60 
15 ว31209 โลก อวกาศและดาราศาสตร์ 1 0.5 20 15 ว31210 โลก อวกาศและดาราศาสตร์ 2 0.5 20 
16 ส31211 คริสตศาสตร์ 1 0.0 0 13 ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 
17 อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.5 60 17 ส31212 คริสตศาสตร์ 2 0.0 0 
    18 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.5 60 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 ก31101 แนะแนว 0 20 1 ก31102 แนะแนว 0 20 
2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 
3 ก31103 ชมรม 0 15 3 ก31104 ชมรม 0 15 
4 ก31105 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 4 ก31106 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 
  สรุปผลการเรยีน ภาคเรยีนที่ 1  สรุปผลการเรยีน ภาคเรยีนที่ 2 
 จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300  จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 8.5 340  จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
 จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 16.0 640  จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 16.5 660 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม 700  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม 720 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 

ชัน้ปีที่ 1   (มัธยมศึกษาปีที่ 4/3-6/3) ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝร่ังเศส  ปีการศึกษา 2563 

ที ่
ภาคเรียนที่ 1 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง ที ่
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 

1 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 1 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
3 ว31121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 3 ว31122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
4 ว31127 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 4 ว31125 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 
5 ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40 5 ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
6 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 6 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
7 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 7 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

8 ศ31101 
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์ 
1 

0.5 20 8 ศ31102 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2 0.5 20 

9 ง31103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 9 ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
10 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 10 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
  รายวิชาเพ่ิมเติม       รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 ท31201 ทักษะการเขียน 1.0 40 11 ท31202 ประวัติวรรณคด ี 1.0 40 
12 ส31211 คริสตศาสตร์ 1 0.0 0 13 ส31212 คริสตศาสตร์ 2 0.0 0 
13 ฝ31203 ภาษาฝรั่งเศส 1 2.0 80 13 ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 

14 อ31205 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1 

1.5 60 14 ฝ31204 ภาษาฝรั่งเศส 2 2.0 80 

15 ง31205 ศาสตร์พระราชา 1 0.5 20 15 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.5 60 
16 ว30252 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0 40 16 ง31206 ศาสตร์พระราชา 2 0.5 20 
17 ง31207 คอมพิวเตอร ์ 1.0 40 17 ง31208 คอมพิวเตอร์  1.0 40 
18 ศ31205 ดนตรไีทย 1 0.5 20 18 ศ31206 ดนตรไีทย 2 0.5 20 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 ก31101 แนะแนว 0 20 1 ก31102 แนะแนว 0 20 
2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 
3 ก31103 ชมรม 0 15 3 ก31104 ชมรม 0 15 
4 ก31105 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 4 ก31106 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 
  สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1   สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 
 จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300  จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.0 280 
 จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 600  จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 580 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม 660  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม 640 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 

ชั้นปีที่ 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 4/4-6/4) ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  ปีการศึกษา 2563 

ที ่
ภาคเรียนที่ 1 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง ที ่
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 

1 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 1 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
3 ว31121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 3 ว31122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
4 ว31127 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 4 ว31125 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 
5 ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40 5 ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
6 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 6 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
7 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 7 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
8 ศ31101 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์ 1 0.5 20 8 ศ31102 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2 0.5 20 
9 ง31103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 9 ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
10 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 10 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
  รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 ท31201 ทักษะการเขียน 1.0 40 11 ท31202 ประวัติวรรณคด ี 1.0 40 
12 ส31211 คริสตศาสตร์ 1 0.0 0 13 ส31212 คริสตศาสตร์ 2 0.0 0 
13 จ31203 ภาษาจีน 1 2.0 80 13 ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 
14 อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.5 60 14 จ31204 ภาษาจีน 2 2.0 80 
15 ง31205 ศาสตร์พระราชา 1 0.5 20 15 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.5 60 
16 ว30252 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0 40 16 ง31206 ศาสตร์พระราชา 2 0.5 20 
17 ง31207 คอมพิวเตอร ์ 1.0 40 17 ง31208 คอมพิวเตอร์  1.0 40 
18 ศ31205 ดนตรไีทย 1 0.5 20 18 ศ31206 ดนตรไีทย 2 0.5 20 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 ก31101 แนะแนว 0 20 1 ก31102 แนะแนว 0 20 
2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 
3 ก31103 ชมรม 0 15 3 ก31104 ชมรม 0 15 
4 ก31105 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 4 ก31106 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 
 สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1   สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 
 จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300   จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.0 280 
 จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 600  จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 580 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 660  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 640 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 

ชั้นปีที่ 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 4/5-6/5) ภาษาอังกฤษ - สังคม  ปีการศึกษา 2563 

ที ่
ภาคเรียนที่ 1 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง ที ่
ภาคเรียนที่ 2 

หน่วย
กิต 

ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา รหัสวิชา รายวิชา 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 

1 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 1 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
3 ว31121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 3 ว31122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
4 ว31127 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 20 4 ว31125 ออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5 20 
5 ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 40 5 ส31103 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 40 
6 ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 6 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

7 พ31101 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1(เท
เบิลเทนนสิ) 

0.5 20 7 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 

8 ศ31101 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป์ 1 0.5 20 8 ศ31102 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 2 0.5 20 
9 ง31103 การงานอาชีพ 1 0.5 20 9 ง31104 การงานอาชีพ 2 0.5 20 
10 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 10 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
  รายวิชาเพ่ิมเติม   รายวิชาเพ่ิมเติม 

11 ท31201 ทักษะการเขียน 1.0 40 11 ท31202 ประวัติวรรณคด ี 1.0 40 
12 ส31211 คริสตศาสตร์ 1 0.0 0 13 ส31212 คริสตศาสตร์ 2 0.0 0 
13 ส31203 การเมืองการปกครองของไทย 2.0 80 13 ส31214 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1 2.0 80 
14 อ31205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.5 60 14 ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 
15 ง31205 ศาสตร์พระราชา 1 0.5 20 15 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.5 60 
16 ว30252 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 1.0 40 16 ง31206 ศาสตร์พระราชา 2 0.5 20 
17 ง31207 คอมพิวเตอร ์ 1.0 40 17 ง31208 คอมพิวเตอร์  1.0 40 
18 ศ31205 ดนตรไีทย 1 0.5 20 18 ศ31206 ดนตรไีทย 2 0.5 20 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 ก31101 แนะแนว 0 20 1 ก31102 แนะแนว 0 20 
2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 2 ก31108 รักษาดินแดน 0 15 
3 ก31103 ชมรม 0 15 3 ก31104 ชมรม 0 15 
4 ก31105 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 4 ก31106 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 0 10 

 สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1  สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 

 จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300  จำนวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
 จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.5 300  จำนวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 7.0 280 
 จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 15.0 600  จำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 14.5 580 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม 660  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม 640 




