
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ฉบับนี้ เปนการนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินกจิกรรมของโรงเรียน ที่แสดงใหเหน็สภาพจริงและผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
ปการศึกษา ๒๕๕๑  
 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ใครขอขอบคุณผูมีสวนเกีย่วของทุกฝายที่ไดรวมมือกัน
ดําเนินงาน ใหรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี พรอมกนันี ้ โรงเรียนหวงัเปน
อยางยิ่งวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการศกึษาของ
โรงเรียน ตลอดจนทานผูสนใจ และผูที่เกี่ยวของ 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

สารบัญ 

           หนา 
คํานํา 

บทท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐาน 

 ๑.๑  ขอมูลทั่วไป          ๑ 
 ๑.๒  ขอมูลดานการบริหาร         ๑ 
 ๑.๓  ขอมูลนักเรียน          ๔ 
 ๑.๔  ขอมูลบุคลากร          ๕ 
 ๑.๕  สภาพชมุชนโดยภาพรวม         ๕ 
 ๑.๖  โครงสรางหลักสูตร          ๖ 
 ๑.๗  ขอมูลดานอาคารสถานที่         ๘ 
 ๑.๘  ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร         ๘ 
 ๑.๙  แหลงเรยีนรู/ภูมิปญญาทองถ่ินและการใช       ๙ 
 ๑.๑๐  ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา      ๑๑ 
 ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง     ๑๓ 

บทท่ี ๒ แผนพฒันาคณุภาพการศึกษาประจําป 
 ๒.๑  ปรัชญาวสัิยทัศน และเปาหมาย      ๑๗ 
 ๒.๒  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํป     ๑๘ 
บทท่ี ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป 
 ๓.๑  ดานคุณภาพผูเรียน        ๒๘ 
 ๓.๒  ดานการเรียนการสอน       ๖๐ 
 ๓.๓  ดานการบริหารและจดัการศึกษา      ๖๕ 
 ๓.๔  ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู      ๗๘ 

 ๓.๕  มาตรฐานฝายการเงิน       ๘๒ 
บทท่ี ๔ สรุปผลการพฒันาและการนําผลไปใช   

 ๔.๑  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม      ๙๔ 
 ๔.๒  จดุเดนและจุดที่ควรพฒันา       ๙๔ 
 ๔.๓  แนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต     ๙๕ 

 ๔.๔  ความตองการการสนับสนุนและชวยเหลือ     ๙๕ 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

สารบัญ (ตอ) 
           หนา 
ภาคผนวก 

เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน        
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

คณะกรรมการประกันคณุภาพภายใน      

 คณะผูจัดทาํรูปเลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

เกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

 

๑. การประเมินระดับตัวบงชี ้  พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาในแตละตวับงชี้ 
แบงเปน ๔ ระดับ คือ 

เกณฑการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

รอยละเฉลี่ยตามเกณฑการพจิารณาต่ํากวารอยละ ๕๐ ๑ (ปรับปรุง) 
รอยละเฉลี่ยตามเกณฑการพจิารณาอยูในระหวาง ๕๐-๗๔ ๒ (พอใช) 
รอยละเฉลี่ยตามเกณฑการพจิารณาอยูในระหวาง ๗๕-๘๙ ๓ (ดี) 
รอยละเฉลี่ยตามเกณฑการพจิารณารอยละ  ๙๐ ขึ้นไป ๔ (ดีมาก) 

 

๒. การประเมินระดับมาตรฐาน  พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยตามตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน แบงเปน 
๔ ระดับ คือ 

เกณฑการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

รอยละเฉลี่ยของตัวบงชี้ ต่ํากวา ๑.๗๕ ๑ (ปรับปรุง) 
รอยละเฉลี่ยของตัวบงชี้ อยูในระหวาง ๑.๗๕-๒.๗๔ ๒ (พอใช) 
รอยละเฉลี่ยของตัวบงชี้ อยูในระหวาง ๒.๗๕-๓.๗๔ ๓ (ดี) 
รอยละเฉลี่ยของตัวบงชี้ตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป ๔ (ดีมาก) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชวงชัน้ที่  1-2  
จําแนกตามระดับชั้นและกลุมสาระการเรียนรูที่มีผลการเรียนระดับ  2.5  ขึ้นไป 

กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงาน ภาษา 
ตางประเทศ 

ชั้น
 

จํา
นว

นน
ักเร

ียน
 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ เฉลี่ยรวม
รอยละ 

ป.1 126 126 100 126 100 126 100 126 100 126 100 126 100 125 99.21 126 100 99.90 
ป.2 139 139 100 139 100 139 100 139 100 139 100 136 97.84 139 100 138 99.28 99.64 
ป.3 122 114 93.44 119 97.54 105 86.07 107 87.70 122 100 121 99.18 110 90.16 92 75.41 91.19 
ป.4 146 114 98.63 137 93.84 119 81.51 130 89.04 146 100 146 100 146 100 98 67.12 91.27 
ป.5 165 130 78.79 121 73.33 124 75.15 150 90.91 165 100 165 100 156 94.55 101 61.21 84.24 
ป.6 164 152 92.68 118 71.95 132 80.49 156 95.12 164 100 164 100 148 90.24 105 64.02 86.81 
เฉลี่ย
รอยละ  

862 134 93.92 127 89.44 124 87.20 135 93.80 144 100 143 99.50 137 95.69 110 77.84 92.18 

เกณฑโรงเรียน  ผูเรียนรอยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระฯ  ไมต่ํากวาเกรด 2.5 
สรุปจากตาราง พบวา รอยละของระดับผลการเรียนของผูเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1-6          แตละกลุมสาระการเรียนรูที่เปดสอนในปการศึกษา 2551   ตาม

เกณฑโรงเรียนที่กําหนดไววาผูเรียน   รอยละ70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากวาเกรด  2.5  พบวา มีกลุมสาระการเรียนรูที่ผานเกณฑ
มาตรฐานทุกระดับชั้น คือ  ภาษาไทย, คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา , สุขศึกษาฯ , ศิลปะ, การงานอาชีพฯ และ ภาษาตางประเทศ   โดยภาพรวมทั้งหมด  8  กลุม
สาระการเรียนรูผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 



 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 
จําแนกตามระดับชั้นและกลุมสาระการเรียนรู ที่มีผลการเรียนระดับ 2.5  ขึ้นไป 

กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทยฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาตางประเทศ 
ชั้น 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

เฉลี่ย
รวม
รอย
ละ 

ม.1 235 188 80.00 106 45.11 102 43.40 164 69.79 235 100.00 228 97.02 213 90.64 95 40.43 70.79 
ม.2 268 61 22.76 77 28.73 105 39.18 161 60.07 268 100.00 228 85.07 174 64.93 106 39.55 55.03 
ม.3 215 162 75.35 177 82.33 96 44.65 177 82.33 210 97.67 183 85.12 162 75.35 106 49.30 74.01 
เฉลี่ย 
รอย
ละ 

718 506 70.47 360 50.13 468 65.18 502 69.91 713 99.30 639 88.99 549 76.46 307 42.75 70.39 

เกณฑโรงเรียน  ผูเรียนรอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระฯ  ไมต่ํากวาเกรด 2.5 
สรุปจากตาราง พบวารอยละของระดับผลการเรียนของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3     แตละกลุมสาระการเรียนรูที่เปดสอนในปการศึกษา 2551   ตามเกณฑ

โรงเรียนที่กําหนดไววาผูเรียน รอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากวาเกรด 2.5 พบวา มีกลุมสาระการเรียนรูที่ผานเกณฑมาตรฐาน 4  
กลุมสาระการเรียนรู คือ  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา   ศิลปะ    การงานอาชีพฯ  และกลุมสาระการเรียนรูที่ไมผานเกณฑมาตรฐานมี   4    กลุมสาระการเรียนรู คือ   
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร    สังคมศึกษา   ภาษาตางประเทศ    โดยภาพรวมทั้งหมด  8  กลุมสาระการเรียนรู   ผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน   
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 



 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกตามระดบัชั้นและกลุมสาระการเรียนรู ที่มีผลการเรียนระดับ 2.5  ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทยฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาตางประเทศ 
ชั้น 

จํานวน
นักเรียน 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน รอยละ 

เฉลี่ย
รวม
รอย
ละ 

335 152 45.37 217 64.77 70 43.20 149 44.47 286 85.37 236 70.44 269 80.29 151 45.07 59.87 
ม.4 

323 194 60.06 206 63.77 80 44.26 280 86.68 280 86.68 221 68.94 213 65.94 116 35.91 64.03 

335 267 79.70 214 63.88 112 36.96 152 45.37 289 82.26 259 77.31 239 71.34 171 51.04 63.48 
ม.5 

297 204 68.68 195 65.65 97 32.01 154 51.85 290 97.64 276 92.92 227 76.43 121 40.74 65.74 

274 206 75.18 178 64.96 88 32.02 85 31.02 245 89.41 176 64.23 162 59.12 115 41.97 57.24 
ม.6 

269 93 34.57 136 50.55 57 21.18 178 66.17 245 91.07 216 80.29 228 84.75 55 20.44 56.13 
เฉลี่ย 
รอย
ละ 

- - 60.59 - 62.27 - 34.94 - 54.26 - 88.74 - 75.69 - 72.98 - 39.20 61.08 

เกณฑโรงเรียน  ผูเรียนรอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระฯ  ไมต่ํากวาเกรด 2.5 
 

สรุปจากตาราง พบวารอยละของระดับผลการเรียนของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แตละกลุมสาระการเรียนรูที่เปดสอนในปการศึกษา 2551   ตามเกณฑ
โรงเรียนที่กําหนดไววาผูเรียน รอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากวาเกรด 2.5 พบวา มีกลุมสาระการเรียนรูที่ผานเกณฑมาตรฐาน มี 3 
กลุมสาระฯ   คือ   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ , ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สวนกลุมสาระการเรียนรูที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน มี 5 กลุมสาระการเรียนรู  
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย , คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ และภาษาตางประเทศ 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 



 

ผลการทดสอบประเมินคุณภาพ (NT)  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 

รอยละของ 

จํานวนนักเรียน 
ชั้น 

จํา
นว

นน
ักเรี

ยน
 

วิชา 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

โรงเรียน 
S.D. 

คะแนน
เฉลี่ย

ประเทศ 

คาเฉลี่ย 
เขตพื้นที่ฯ 
เขต 1   
รอยละ 

ปรับ 

ปรุง 
พอใช ดี 

ภาษาไทย 40 72.00 14.00 42.43 9.95 41.09 42.23 - 42.43 - 
คณิตศาสตร 40 77.00 6.00 32.43 11.78 32.66 33.63 32.43 - - 
สังคมศึกษา 40 68.00 14.00 42.23 12.57 41.42 41.78 - 42.23 - 

วิทยาศาสตร 
40 85.00 12.50 40.10 12.5

6 
39.44 

40.07 - 40.10 - 

ม.3 215 

ภาษาอังกฤษ 40 80.00 3.00 37.64 13.01 32.42 35.97 - 37.64 - 
จากตาราง พบวา  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  มีคาเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศและคาเฉลี่ยรวมของ

เขตพื้นที่การศกึษานครราชสีมา เขต 1  ทั้ง   4   วิชา คือ  วชิาภาษาไทย  รอยละ    42.43     วิชาสังคมศึกษา  42.23   วิชาวิทยาศาสตร  40.10  และรอยละ  ภาษาอังกฤษ   
37.64    ตามลําดับ และวิชาที่ควรปรับปรุงคณิตศาสตร 
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ผลสัมฤทธิ์การทดสอบการประเมินคุณภาพ (NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 

ชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

วิชา 
คะแนนเต็ม คะแนน

เฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สปส. การกระจาย
รอยละ 

ภาษาไทย 30 17.40 58.01 5.18 29.76 

คณิตศาสตร 30 17.07 56.89 6.71 39.30 
 

ป.3 
 

132 
รวม EP 

วิทยาศาสตร 30 16.47 54.90 6.90 41.87 

 
จากตาราง  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  มีคาเฉลี่ยวชิาภาษาไทย สูงที่สุด คือ 17.40  คิดเปนรอยละ 58.01 

 
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  6 

ชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

วิชา 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน 
เฉลี่ย 

S.D. มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 100 80.00 17.50 44.53 13.19 45.00 40.00 
คณิตศาสตร 100 88.00 12.00 47.64 15.91 48.00 48.00 ป.6  

200 
รวม EP 

 วิทยาศาสตร 100 97.50 22.50 56.70 18.35 57.50 45.00 

  
จากตาราง พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6   มีคาเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร สูงที่สุด  คิดเปนคะแนนเฉลีย่รอยละ 56.70 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6 

ชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

วิชา คะแนนเต็ม คะแนนสูงสดุ คะแนนต่าํสุด ฐานนิยม คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยรอยละ 

260 ภาษาไทย 100 73.00 19.00 51.00 44.32 11.90 
255 คณิตศาสตร 100 70.00 7.50 30.00 31.46 10.18 
259 สังคมศึกษา 100 51.00 20.00 30.00 32.82 5.76 
259 วิทยาศาสตร 100 56.25 13.75 27.50 30.56 6.36 
258 สุขศึกษาฯ 100 72.50 35.00 57.50 56.10 6.93 
258 ศิลปะ 100 75.00 22.50 42.50 44.19 8.44 
258 การงาน 100 62.50 15.00 37.50 38.63 8.66 

ม.6 

259 ภาษาอังกฤษ 100 58.00 16.00 26.00 30.59 7.67 
จากตาราง  พบวา  ผลการทดสอบของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6       มีคาเฉลี่ยวิชาสุขศึกษา  สูงที่สุด คือ 56.10  คิดเปนรอยละ 6.93 รองลงมาคือ วิชา

ภาษาไทย เฉลี่ย 44.32 คิดเปนรอยละ 11.90 และต่ําสุดคอื วิชาวิทยาศาสตร เฉลี่ย 30.56 คิดเปนรอยละ 6.36 
 



 

คณะผูจัดทํารูปเลม 
 

ม.ละเอียด   พุมพ ู      ที่ปรึกษา 
มิสลัดดาวัลย   พึ่งทอง      กรรมการ 
มิสสุดารัตน เตชะกําพุช     กรรมการ 
มิสขณารัศม ลิมปะฉัตรพงศ     กรรมการ 
มิสพนิดา แกนสําโรง     กรรมการ 
มิสขัตติยา ปฏิภาณพงษ     กรรมการ 
ม.พิทักษ จันทรบุตร     กรรมการ 
มิสมาลี  พวนกิ่ง      กรรมการ 
มิสรุงอรุณ สุขชัย      กรรมการ 
มิสวราภรณ สุวรรณมณ ี     กรรมการ 
ม.ชูเกียรต ิ ไชยทววีวิัฒนกุล     ออกแบบปก 
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บทที่ บทที่ ๑๑  

ขอมูลพื้นฐานขอมูลพื้นฐาน  

๑.  ขอมูลท่ัวไป   
๑.๑  ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   ตั้งอยูเลขที่  ๓  ถนน  เซนตเมรี่   
        ตําบล ในเมือง   อําเภอ  เมือง   จังหวัด  นครราชสีมา    รหัสไปรษณีย  ๓๐๐๐๐ 
        โทรศัพท  ๐-๔๔๒๙-๕๓๐๐    โทรสาร  ๐-๔๔๒๙-๕๓๐๐ ตอ ๒๑๑ 
        e-mail:  acn@acn.ac.th  website: http://www.acn.ac.th 
         สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา   เขต ๑ 
๑.๒   เปดสอนตั้งแตระดับ การศึกษาปฐมวัยปที่ ๑   ถึงระดับ มัธยมศกึษาปที่ ๖ 
๑.๓   มีเขตพืน้ที่บริการ  ๔  หมูบาน ไดแก  บานหนองหญางาม บานตางตา ชุมชนหลังเซนตแมรี ่บาน 
          ทาตะโก   
๒.  ขอมูลดานการบริหาร 
๒.๑  ช่ือ-สกุลผูบริหาร  นายวีรยุทธ  บุญพราหมณ 
       วุฒิการศกึษาสูงสุด ปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)  สาขา บริหารการศึกษา 
        ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐  จนถึงปจจบุัน เปนเวลา ๒  ป  ๒  เดือน 
๒.๒  ผูชวยผูบริหาร (ที่ไดรับแตงตั้ง)  ๗  คน 
       ช่ือ  นายประวัติ  สุทธินนท  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท 
       ช่ือ  นายอนุชา การุณยภรต  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท 
       ช่ือ  นายละเอียด พุมพ ู   วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท 
       ช่ือ  นายตระการ แสนแกว  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท 
       ช่ือ  นางสาวยภุาพร เทพสุริยานนท  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท 
       ช่ือ  นางสุวัฒนา อิทธิวิศวกุล  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี 
       ช่ือ  นางมาลัย คงหมื่นไวย  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี 
 
๒.๓  ประวตัิโดยยอ  คําขวัญ  และวัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ ไดกําเนิดและดําเนินการ
สอนสืบเนื่องมา โดยนักบญุหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต  ไดสถาปนาขึ้นในป ค.ศ.๑๗๐๕ (พ.ศ.
๒๒๔๘)  ณ ประเทศฝรั่งเศส  มีจุดมุงหมายแรกเริ่มทีจ่ะสอนใหเยาวชนอานออก เขยีนได คิดเลขเปน 
และมีหลักศาสนาเปนแนวทางใหประพฤติตนเปนคนด ี เปดทําการสอนตั้งแตช้ันกอนประถมศึกษา ถึง 

mailto:acn@acn.ac.th
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-๒- 

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมุงมั่นพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนไปตามเจตนารมณของนักบุญหลุยส 
มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต 

  ในป พ.ศ.๒๕๐๙  คณะภราดาเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย ไดรับเชิญจากมุขนายก 
อาแลง วังกาแวร แหงสังฆมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ใหมาเปดโรงเรียนสายสามัญขึ้นในจงัหวัด
นครราชสีมา โดยยกที่ดินใหดําเนนิการ ๔๔ ไร  ๔๕  ตารางวา  ณ บานเลขที่ ๓  ถนนเซนตเมรี ่ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ไดรับอนญุาตจาก
กระทรวงศกึษาธิการใหเปดการสอนไดเมือ่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ ในสมัยภราดาอํานวย  ปนรัตน  
ดํารงตําแหนงอธิการเจาคณะแขวงประเทศไทย ซ่ึงทานไดแตงตั้งให ภราดาซีเมออน เปอรติโต เปน
อธิการคนแรกในปดังกลาว  โรงเรียนเริ่มเปดสอน ๘ หองเรียน มีครู ๑๓ คน และนกัเรียน ๓๓๐ คน 

   จากอดีต (๒๕๑๐)  ถึงปจจุบัน (๒๕๕๑)  การพัฒนาของโรงเรียนมีอยางตอเนื่อง  จะ
เห็นไดจากการพัฒนาดานอาคารสถานที่ ที่มีการกอสรางเพิ่มมากขึ้น เปนการรองรับกับจํานวนนกัเรียน
ที่เพิ่มขึ้นในทกุปการศึกษา  จาก ๓๓๐  คน  ในปการศกึษา ๒๕๑๐  ถึงปจจุบันมีนกัเรียน ๓,๒๐๓ คน 
(ในปการศึกษา ๒๕๕๑)  เปนสิ่งบงบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ซ่ึง ๔๑ ปที่ผานมา  
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ไดมีอธิการมาดํารงตําแหนงทั้งส้ิน ๑๑  ทาน   ดังนี้     
  -  ภราดาซีเมออน เปอรติโต 
  -  ภราดาอารมณ  วรศิลป 
  -  ภราดาเลอชยั  ลวสุต 
  -  ภราดาอรณุ  เมธเศรษฐ 
  -  ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย 
  -  ภราดาวิจารย  แสงหาญ 
  -  ภราดา ดร.วนิัย วิริยะวิทยาวงศ 
  -  ภราดาบัญญตัิ  โรจนารุณ 
  -  ภราดาอาทพิย  สอนสุจิตรา 
  -  ภราดา ดร.พรีะนันท นัมคณิสรณ 
  - ภราดาวีรยุทธ  บุญพราหมณ 
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-๓- 

๒.๔  ระบบโครงสรางการบริหาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

รองผูอํานวยการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการ

สมาคมผูปกครองฯ 

สมาคมศิษยเกาฯ 

ฝาย 

สํานักผูอํานวยการ 

ฝาย 

วิชาการ 

ฝาย 

ปกครอง 

ฝาย 

กิจกรรม 

ฝาย 

ธุรการ-การเงิน 

ฝาย 

บริการ 

- หน.งานหลักสูตร 

- หน.งานวดัผล 

- หน.งานปกครอง 

- หน.งานกิจกรรม 

- หน.งานโภชนาคาร 

- หน.งานอาคารสถานที ่

- หน.งานนักเรียนประจาํ 

- หน.งานประชาสัมพันธ 
และชุมชน 

- หน.งานบริการทั่วไป 

- หน.แผนกการเงนิ 

- หน.แผนกธุรการ 

- งานทะเบียน 

- หน.แผนกกิจกรรม
ประถมฯ 

- หน.แผนกกิจกรรมมัธยม 

- หน.แผนกกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

-งาน รด. 
-งานลูกเสือ ชช.1-3 

-งานชุมนุม ชช.1-4 

- หน.งานกฬีา 

-งานกีฬาชางเผือก 

-งานกีฬาภายนอก 

- หน.งานดนตร ี

-งานดนตรีไทย 

      -งานดนตรีสากล 

      -งานดุริยางค 

- หน.แผนก
ปกครองประถมฯ 

- หน.แผนก
ปกครองมัธยมตน 

- หน.แผนก
ปกครองมัธยม
ปลาย 

- หน.แผนกวชิาการ 

       ประถมฯ 

-หน.งานวัดผล ชช.1 

-หน.งานวัดผล ชช.2 

     -หน.กลุมสาระฯ ชช.1-2 

-     หน.แผนกวชิาการมัธยมฯ 

-หน.งานวัดผล ชช.3 
-หน.งานวัดผล ชช.4 

-หน.กลุมสาระฯ ชช.3-4 

- งานแนะแนว ชช.1-2/3-4 

- งานแผน/นโยบาย 

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-ภายใน 

-ภายนอก 
- งานวิจัย/พัฒนา 

- หน.งานอภิบาล 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- หน.งานเทคโนโลยีฯ 

- งานวารสาร 

หน.แผนก 

อนุบาล 

หน.แผนก 

EP 

- หน.งานวชิาการ 

ผช.งานวชิาการ 

- หน.งานปกครอง 

ผช.งานปกครอง 

- หน.งานกิจกรรม 

ผช.งานกิจกรรม 

- หน.งานธุรการ 

ผช.งานธุรการ 
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-๔- 

๓.  ขอมูลนักเรียน 

 ปจจุบันโรงเรยีนมีขอมูลเกีย่วกับจํานวนนกัเรียน(ขอมูล ณ วนัที่ ๑๐  มถุินายน ๒๕๕๑ ) ดังนี ้
 ๑)  จํานวนนักเรียนในเขตพืน้ที่บริการทั้งหมด ๑๐๗,๘๗๐ คน 

 ๒)  จํานวนนกัเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน 

เพศ  
      ระดับชั้น 

ชาย หญิง 
รวม 

 
อ.๑ 
อ.๒ 
อ.๓ 

๖๗ 
๖๗ 
๗๘ 

๖๕ 
๖๒ 
๖๕ 

๑๓๒ 
๑๒๙ 
๑๔๓ 

๓) มีนักเรยีนที่มีความบกพรองเรียนรวม  -   คน 
๔) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน 
๕) มีนักเรียนปญญาเลิศ  -  คน 

รวม ๒๑๒ ๑๙๒ ๔๐๔ ๖) มีนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  ๓  คน 
ป.๑ 
ป.๒ 
ป.๓ 
ป.๔ 
ป.๕ 
ป.๖ 

๘๕ 
๙๓ 
๘๙ 
๘๙ 
๑๒๐ 
๑๒๒ 

๗๓ 
๗๗ 
๕๗ 
๘๖ 
๘๔ 
๘๑ 

๑๕๘ 
๑๗๐ 
๑๔๖ 
๑๗๕ 
๒๐๔ 
๒๐๓ 

๗) จํานวนนักเรียนตอหอง (เฉล่ีย)  คน ๓๗.๖๘:๑ 
๘) สัดสวนครู : นักเรียน   =  ๑:๒๐.๔๐ 
๙) จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปปจจุบัน) ๑๐ คน 
๑๐) สถิติการขาดเรียน  ๒๐ คน/วัน 
๑๑) จํานวนนักเรียนที่ทาํชื่อเสียงใหแกโรงเรียน (รางวัลดีเดนที่ไดรับ)       
• ประเภท วิชาการ  จํานวน   ๕๔  คน 

รวม ๕๙๘ ๔๕๘ ๑,๐๕๖ • ประเภท กีฬา-นันทนาการ  จาํนวน  ๔๒  คน 
• ประเภท ศิลปะ-ดนตรี  จํานวน  ๒๕  คนฯลฯ 

เพศ 
      ระดับชั้น 

ชาย หญิง 
รวม 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

๑๔๗ 
๑๖๗ 
๑๑๘ 
๑๔๙ 
๑๐๙ 
๑๐๒ 

๑๑๙ 
๑๓๙ 
๑๒๖ 
๑๙๓ 
๒๐๒ 
๑๗๒ 

๒๖๖ 
๓๐๖ 
๒๐๐ 
๓๔๒ 
๓๑๑ 
๒๗๔ 

รวม ๗๙๒ ๙๕๑ ๑,๗๔๓ 

รวมจํานวน 
น.ร.ท้ังหมด 

๑,๖๐๒ ๑,๖๐๑ ๓,๒๐๓ 
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๔. ขอมูลบุคลากร 

จํานวน 

ครูไทย ครูตางชาต ิวุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปริญญาเอก - - - - - - 

ปริญญาโท ๓ ๑๑ ๑๔ ๒ ๒ ๔ 

ปริญญาตรี ๔๔ ๑๐๖ ๑๕๐ ๑๓ ๑๒ ๒๕ 

ต่ํากวาปริญญาตรี ๔ ๘ ๑๒ ๑ - ๑ 

อ่ืน ๆ - - - - - - 

รวม ๕๑ ๑๒๕ ๑๗๖ ๑๖ ๑๔ ๓๐ 

●    มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก  ๑๖๕ คน ( ๙๓.๗๕ %) 
●    มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด ๑๑  คน (๖.๒๕ %) 

๕.  สภาพชุมชนโดยรวม 

๕.๑  สภาพชมุชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 
๒,๖๑๓,๒๓๒ คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก 

ทิศเหนือ จรด ชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนตเมรี่ 
 ทิศใต  จรด ลําน้ําลําตะคอง และโรงเรียนเทศบาล  ๔ 
 ทิศตะวนัออก จรด ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  และโรงพยาบาลเซนตเมรี่ 
 ทิศตะวนัตก จรด หมูบาน วี ไอ พี 

อาชีพหลักของชุมชน คือประกอบอาชีพคาขาย และธุรกิจสวนตัว  สวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทัว่ไป    คือ ประเพณีทางพุทธศาสนา ประเพณี
ลอยกระทง การแสดงเพลงโคราช  

๕.๒  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  

ประกอบอาชพี  ธุรกิจสวนตัว 
           นับถือศาสนา พุทธ   
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ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายไดโดยเฉลี่ย  ตอครอบครัว ตอป  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
จํานวนคนเฉลีย่ตอครอบครัว  ๔  คน 

 ๕.๓  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
           โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีความเหมาะสมในดานทําเลที่ตั้ง ที่เอื้อตอการเรียนการ
สอน มีสภาพอากาศที่ดี มคีวามสะดวกสบายในระบบสาธารณูปโภค ตั้งอยูใกลโรงพยาบาลเซนตเมรี่ 
สถานีขนสง และหางสรรพสินคา มีการคมนาคมที่สะดวก หางไกลจากโรงงาน และปราศจากมลภาวะ
เปนพิษ การเดนิทางของนักเรียนในการมาและกลับโรงเรียนมีความสะดวก ปลอดภยั  ลักษณะชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยูในตัวเมืองนครราชสีมา  อาชีพประชาชนสวนใหญคาขาย สภาพฐานะทางเศรษฐกิจ
คอนขางดี   ชุมชนมีความสมัพันธกับโรงเรียนในระดับดี มีสวนรวมในการบริหารการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในระดับพอใช   สภาพของชุมชนกลุมเยาวชนปลอดสารเสพติด 
 
๖.  โครงสรางหลักสูตร 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สําหรับหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔     โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระ
การเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี ้

  ชวงชั้นท่ี ๑  (ป.๑–ป.๓) 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

ระดับชั้น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และพล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

รวม 

ป.๑ ๒๔ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

ป.๒ ๒๔ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

ป.๓ ๒๔ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

รวม ๒๔ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

• จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง 

• แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
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ชวงชั้นท่ี ๒  (ป.๔-ป.๖) 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

ระดับชั้น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และ
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

รวม 

ป.๔ ๒๔ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 
ป.๕ ๒๔ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 
ป.๖ ๒๔ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

รวม ๒๔ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

• จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง 

• แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

ชวงชั้นท่ี ๓  (ม.๑-ม.๓) 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

ระดับชั้น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และพล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิม 
เติม 

รวม 

ม.๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๖.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๑๐.๐๐ ๒๖.๖๗ ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๖.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๑๐.๐๐ ๒๖.๖๗ ๑๐๐ 
ม.๓ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๖.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๑๐.๐๐ ๒๖.๖๗ ๑๐๐ 

รวม ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๖.๖๗ ๓.๓๓ ๓.๓๓ ๖.๖๗ ๑๓.๓๓ ๑๐.๐๐ ๒๖.๖๗ ๑๐๐ 

• จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง 

• แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ  ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
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ชวงชั้นท่ี ๔  (ม.๔-ม.๖) 

เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป) 

ระดับชั้น 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และ
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

สาระ
เพิ่ม 
เติม 

รวม 

ม.๔ ๕.๗๑ ๕.๗๑ ๑๗.๑๕ ๕.๗๑ ๒.๘๖ ๒.๘๖ ๘.๕๗ ๑๑.๔๓ ๘.๕๗ ๓๑.๔๓ ๑๐๐ 
ม.๕ ๕.๗๑ ๕.๗๑ - ๕.๗๑ ๕.๗๑ ๒.๘๖ ๘.๕๗ ๑๑.๔๓ ๘.๕๗ ๔๕.๗๓ ๑๐๐ 
ม.๖ ๕.๗๑ - - ๕.๗๑ ๒.๘๖ ๒.๘๖ ๘.๕๗ ๑๑.๔๓ ๘.๕๗ ๕๔.๒๙ ๑๐๐ 

รวม ๕.๗๑ ๓.๘๑ ๕.๗๒ ๕.๗๑ ๓.๘๑ ๒.๘๖ ๘.๕๗ ๑๑.๔๓ ๘.๕๗ ๔๓.๘๑ ๑๐๐ 

• จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๔๐๐ ช่ัวโมง 

• แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

 

๗.  ขอมูลดานอาคารสถานที่ 
 ๗.๑  อาคารเรียนและอาคารประกอบ ๖ หลัง  ไดแก อาคารหิรัญสมโภช อาคารอัสสัมชัญ 
อาคารคาเบรียล  อาคารมงฟอรต อาคารอาแลงวังกาแวร อาคารสัพพัญู  
        อาคารเอนกประสงค   ๒ หลัง ไดแก อาคารสระวายน้ํา และ อาคารยิมเนเซียม  
 ๗.๒  จํานวนหองเรียนทั้งหมด  ๘๕ หองเรียน  แบงเปน 
  ช้ัน อ.๑-อ.๓   = ๕ : ๕ : ๕ 
  ช้ัน ป.๑ – ป.๖   = ๖ : ๔ : ๔ : ๔ : ๕ : ๕ 
              ช้ัน ม.๑ – ม.๖  = ๖ : ๗ : ๖ : ๗ : ๘ : ๘ 
๘.  ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร 

๘.๑  งบประมาณ  (รับ – จาย) 
รายได บาท รายจาย บาท 

เงินงบประมาณ  (รายหัว) 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินบริจาค 

๒๑,๒๘๔,๐๒๑.๖๒ 
๖๗,๒๖๖,๓๓๗.๘๔ 

๖,๑๙๒,๗๘๙.๘๐ 

งบดําเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

๗๒,๐๑๔,๑๔๘.๘๔ 
๒๒,๗๒๙,๐๐๐.๔๒ 

รวม ๙๘,๑๗๐,๑๔๙.๒๖ รวม ๙๔,๗๔๓,๑๔๙.๒๖ 
๘.๒  ขอมูลทรัพยากรที่จําเปน 

            ๑)  คอมพิวเตอร     มีจํานวนทั้งหมด    ๔๑๒  เครื่อง 
       ใชเพื่อการเรียนการสอน     ๒๘๙  เครื่อง 
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       ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได  ๔๑๒  เครื่อง 

       ใชในงานบริหาร    ๑๒๓  เครื่อง 
           ๒)  ปริมาณสื่อ      โทรทัศนวงจรปด  ๑๐๐   เครื่อง 
  เครื่องฉายขามศีรษะ     ๑๕   เครื่อง 
  LCD         ๔    เครื่อง 
  VCD      ๑๐๐  เครื่อง 
 

 ๘.๓  หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  ๒๔ หอง ไดแก  
           หองปฏิบัติการฟสิกส หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

กายภาพ หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๖ หอง  หองปฏิบัติการวิทยุชุมชน หองดนตรี
ไทย หองดนตรีสากล หองดุริยางค  หองเรียนคียบอรด ๓ หอง  หองประชุม๒ หอง หองเรียนคําสอน
(คาทอลิก)  หองเรียนบัลเลต  หองเรียนศิลปะ หองพุทธศาสนา  

๘.๔  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก ยิมเนเซียม   นามฟุตบอล  สนามฟุตซอล  สนาม
วอลเลยบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามตะกรอ  สนามเทนนิส  สนามเด็กเลน  บานบอล  สระวายน้ํา   

๙.  แหลงเรียนรู   ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช 
-  หองสมุดมีขนาด  ๗๒๘  ตารางเมตร     จํานวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด ๒๕,๖๗๔ เลม 
     การสืบคนหนังสือและการยืม - คืนใชระบบ ดิวอ้ี 
     จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษานี้  คิดเปน  ๖๐๕ คน/วัน 
 -  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (นอกจากหองสมุด)  และแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนพรอม

ทั้งสถิติการใช  ๑๔๕,๑๕๐ คร้ัง/ป (เฉล่ีย) สูงสุด  เดือน สิงหาคม ต่ําสุด  เดือน ธันวาคม 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใช 
(จํานวน 
คร้ัง / ป) ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใช 
(จํานวน 
คร้ัง / ป) 

๑. หองอภิบาล ๒๔๐ ๑. วัดหนองหญางาม ๑๐ 
๒. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (๖ หอง) ๑,๓๖๐ ๒. วัดตางตา ๑๐ 
๓. สวนสุขภาพ ๔๖๐ ๓. ชุมชนบานดานเกวียน ๔ 
๔. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  (๕ หอง) ๑,๒๐๐ ๔. ชุมชนบานประโดก ๘ 
๕. แปลงผัก ๒๖๐ ๕. วัดศาลาลอย ๔ 
๖. บอเลี้ยงปลา ๒๖๐ ๖. ศูนยการเรียนรู (เศรษฐกิจพอเพียง) ๒ 
๗. สวนสมุนไพร ๒๖๐ ๗. สวนน้ําบุงตาหลั่ว ๔ 
๘. สวนการละเลนเด็กไทย ๒๔๐ ๘. สวนสัตวนครราชสีมา ๒ 
๙. walk way ๑,๐๐๐ ๙. ถ้ําหินงอกหินยอย วัดพายัพ ๑ 
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-๑๐- 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
สถิติการใช 

(จํานวน 
คร้ัง / ป) 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช 

(จํานวน 
คร้ัง / ป) 

๑๐. หองแนะแนว ๒๖๐ ๑๐. ศูนยทอผาไหม อ.ปกธงชัย ๖ 
๑๑. หองดนตรีไทย ๔๔๐ ๑๑. คายลูกเสือไรวนานุรักษ ๑๐ 
๑๒. หองดนตรีสากล ๔๔๐ ๑๒. วนอุทยานแหงชาติทับลาน ๒ 
๑๓. หองสื่อปฐมวัย ๖๐๐ ๑๓. คายลูกเสืออางหิน ๒ 
๑๔. หองศิลปะ ๒๖๐ ๑๔. วัดหัวเขาแจงธรรม อ.สีคิ้ว ๔ 
๑๕. หองพุทธศาสนา ๑๒๐ ๑๕. ปราสาทหินพิมาย ๒ 
๑๖.  สวนหิน ๒๖๐ 
  

๑๖. ลานนิทรรศการขางอนุสาวรีย 
       ทาวสุรนารี 

๓ 

  ๑๗. ฟารมโชคชัย ๑ 
  ๑๘. อุทยานแหงชาติภูเวียง จ.ขอนแกน ๑ 
  ๑๙. อุทยานแหงชาติศรีเวียง จ.ขอนแกน ๑ 
  ๒๐. พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง จ.ขอนแกน ๑ 
  
  

๒๑. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติและ 
        ทองฟาจําลองรังสิต 

๑ 

  ๒๒. เขาหินซอน  จ.ฉะเชิงเทรา ๑ 
  ๒๓. สวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี ๑ 
  ๒๔. สวนนงนุช จ.ชลบุรี ๑ 
  ๒๕. บานอนุรักษควายไทย จ.สุพรรณบุรี ๑ 
  ๒๖. บึงฉวาก  จ.สุพรรณบุรี ๑ 
  ๒๗. พระที่นั่งวิมานเมฆ ๑ 
  ๒๘. สวนสัตวดุสิต ๑ 
  ๒๙. สวนสนุก DreemWorld ๒ 
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-๑๑- 

๑๐.  ผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
  ๑)  งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
๑. ฝายสํานักผูอํานวยการ 
       ๑.๑  โครงการพัฒนาบุคลากร 
       ๑.๒  โครงการสงเสริมบุคลากรดานการศึกษา 
       ๑.๓  โครงการสงเสริมบุคลากรดานการผลิตส่ือ-วิจัย 
       ๑.๔  โครงการครูดีเดน 
       ๑.๕  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
       ๑.๖  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๗  โครงการสงเสริมสังคมมนุษยสัมพันธ 
       ๑.๘  โครงการสงเสริมงานอภิบาลโรงเรียน 
       ๑.๙  โครงการวันสําคัญทางศาสนาคาทอลิก 

แฟมสรุปโครงการ 

๒. ฝายวิชาการ 
๒.๑  โครงการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 
๒.๒  โครงการคายทักษะทางวิชาการ 
๒.๓  โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการภายใน-ภายนอก 
๒.๔  โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
๒.๕  โครงการทัศนศึกษา 
๒.๖  โครงการความรูอยูที่ walkway 
๒.๗  โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 
๒.๘  โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานภาษาไทย 
๒.๙  โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ 
๒.๑๐  โครงการซอมเสริมและเสริมสรางคุณภาพ 
๒.๑๑  โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานสุนทรียภาพ 
๒.๑๒  โครงการสุนทรียภาพผูเรียนดานศิลปะ 
๒.๑๓  โครงการนิทรรศการ ๑๒ เดือน 
๒.๑๔  โครงการสูอัจฉริยะ 
๒.๑๕  โครงการพัฒนาหลักสูตร 
๒.๑๖  โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ 
๒.๑๗  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 

แฟมสรุปโครงการ 
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-๑๒- 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
๒.๑๘  งานนิเทศการสอน 
๒.๑๙  โครงการจัดซื้อส่ือการสอน 
๒.๒๐  งานวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

แฟมสรุปโครงการ 

๓. ฝายกิจกรรม 
๓.๑  โครงการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน 
๓.๒  โครงการสงเสริมงานลูกเสือและเนตรนารี 
๓.๓  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๓.๔  โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย 
๓.๕  โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
๓.๖  โครงการวันสําคัญทางศาสนา 
๓.๗  โครงการ ASSUMPTION NIGHT 
๓.๘  โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
๓ .๙   โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 
๓.๑๐  โครงการวันสําคัญประเพณีตาง ๆ 
๓.๑๑  โครงการวันสําคัญแหงชาติ 
๓.๑๒  โครงการแขงขันกีฬาและกรีฑาสีภายใน 
๓.๑๓  โครงการกีฬาชางเผือก 
๓.๑๔  โครงการโบวล่ิงการกุศล 

แฟมสรุปโครงการ 

๔. ฝายปกครอง 
๔.๑  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๔.๒  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔.๓  โครงการพบพระชําระใจ 
๔.๔  โครงการวันพบผูปกครอง คร้ังที่ ๑,๒ 
๔.๕  โครงการเสริมสรางระเบียบวินัย 
๔.๖  โครงการปฐมนิเทศ 

แฟมสรุปโครงการ 
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-๑๓- 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยนัความสําเร็จ 
๕. ฝายบริการ 

๕.๑  โครงการสัปดาหหองสมุด 
๕.๒  โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี 
๕.๓  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการศึกษาคนควา 
๕.๔  โครงการปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ 
๕.๕  โครงการบริการเครือขายอินเทอรเน็ต 
๕.๖  โครงการจัดซื้ออุปกรณเทคโนโลยทีางการศึกษา 
๕.๗  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๕.๘  โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลย ี
๕.๙  โครงการจัดทําศูนยพฒันาบุคลากรดานเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู 
๕.๑๐ โครงการประกวดผลงานดานเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู 
๕.๑๑ โครงการเผยแพรอบรมดูแลสุขภาพนักเรียนและครู 
๕.๑๒  โครงการซอมแซมอาคารสถานที่ 
๕.๑๓  โครงการประชาสัมพันธ 
๕.๑๔  โครงการปรับภูมิทัศนภายในโรงเรยีน 
๕.๑๕  โครงการประเมินคณุภาพการอุปโภคบริโภคจาก
หนวยงานภายนอก 

แฟมโครงการ 

 
๒)  งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ควรปรับปรุง   

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม สาเหตุท่ีไมบรรลุเปาหมาย 
- - 

 

๑๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. รอบสอง เมื่อ
วันที่  ๑๒  ถึง ๑๔ เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๐   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มี
การประเมิน ๓ ดาน คือ ผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 
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-๑๔- 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  

การศึกษาปฐมวัย คาเฉล่ีย 
ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที่ ๑   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงค 
๓.๘๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๔ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓.๗๔ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๗ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
๓.๙๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๗ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง

และมีวิสัยทัศน 

๓.๖๙ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๕ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร 

๓.๙๓ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๗ ไดมาตรฐาน 

๕๐มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

๓.๙๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๕ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
๓.๗๕ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๘ ไดมาตรฐาน 

ดานครู       

มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๗๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๙ ไดมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกร /โครงสรางและ
การบริหารงานอยางเปนระบบ   ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย

การศึกษา 

๓.๘๖ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๓ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.    ได     ไมได   
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๑๕- 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  

ประถมและมัธยมศึกษา 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 

คา 
เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที่ ๑   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงค 
๓.๕๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๗๖ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓.๖๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๔ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
๓.๖๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง

และมีวิสัยทัศน 

๓.๔๓ ดี ๔ ดีมาก ๓.๗๒ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร 

๒.๘๓ ดี ๔ ดีมาก ๓.๔๒ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

๓.๖๑ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๑ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
๓.๖๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๔ ไดมาตรฐาน 

ดานครู       

มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

๓.๙๗ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๙ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๖๘ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๘๔ ไดมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกร /โครงสรางและ
การบริหารงานอยางเปนระบบ   ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมาย

การศึกษา 

๓.๘๖ ดีมาก ๔ ดีมาก ๓.๙๓ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ๔ ดีมาก ๔.๐๐ ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.    ได     ไมได   



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๑๖- 

        ๑๑.๑  ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
 ผูเรียนปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาดานจินตนาการการคิดสรางสรรค เกี่ยวกบักิจกรรมการเลาเรื่องให
มากขึ้น รวมท้ังดานกิจกรรมที่สงเสริมความมั่นใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม โดยครูประสานงานกับ
ผูปกครอง ใหการอบรมเลี้ยงดขูณะผูเรียนอยูบาน คอยแนะนํา แยกแยะความรูท่ีไดจากสื่อโทรทัศน แลวนํามา
ปรับพฤติกรรมของผูเรียนรวมทั้งการใหผูเรียนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ ๕ หมู ใหรูจักงดเวน
อาหารท่ีทําใหอวน 

 ผูเรียนระดับประถมศึกษาควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดวยการสอนซอมเสริมและคิดคนหาวิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย มีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนใหครอบคลุมและตอเนื่อง สําหรบัการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการ
คิดสรางสรรค และจินตนาการ โดยใหผูเรียนรูจักคิดนอกกรอบ รูจักพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหมๆ เพิ่มขึ้นนั้น ควร
สงเสริมใหผูเรยีนรูจักคนควาขอมูลตาง ๆ ทางสื่อเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต และควรมีการประเมินผลผูเรียน
ตามสภาพจริงและประเมินเปนประจํา 

 สถานศึกษาควรพัฒนาครูในเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI   ดวยการเชิญวิทยากรมาจัดอบรม
สัมมนา และนําครูไปศึกษาดูงานดานการผลิตสื่อการสอน CAI  รวมท้ังมีการนิเทศ ติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 
สําหรับการวิจัยในช้ันเรียน ควรใหครูไดรวบรวมปญหาตาง ๆ ท่ีพบในการจัดการเรยีนการสอนไวเปนราย
สาระ รายบุคคล แลวตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และสรุปผล แลวนํามาแกไขปรับปรุงการเรียนการสอน 
วัดและประเมินผล สรุปเขียนเปนรายงาน 

 สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสม่ําเสมออยางนอย ๒ เดือนตอครั้ง และนํา
ผลการประชุมไปปฏิบัติ นอกจากนั้นควรจดัและพัฒนาระบบเครือขาย โดยการแตงตั้งใหครูเปนผูรับผิดชอบ
ชุมชนแตละแหง และตั้งกรรมการชุมชน ในแตละชุมชนใหคอยชวยเหลือและประสานงาน มีการ
ประชาสัมพันธและใหความรูกับกรรมการชมุชน ใหมีความรูความเขาใจในกิจกรรมและการบริหารงานของ
สถานศึกษาที่ถูกตอง 

         ๑๑.๒  การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก พบวา  ในระดับปฐมวัย โรงเรียนมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก

ในทุกมาตรฐาน และในระดับประถมและมัธยมศึกษา ไดรับผลการประเมิน ระดับดีมากในมาตรฐานที่ ๑ , ๒ , ๓ , 
๔, ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓  และ ๑๔  โดยไดรับผลการประเมินระดับดีเพียง ๑ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 
๕  ซึ่งสถานศึกษาไดตระหนักและนําผลการประเมินมาวิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานที่ ๕ ใหมี
คุณภาพอยูในระดับดีมากยิ่งข้ึน โดยไดรับความรวมมอืกับสมาคมผูปกครองและครูฯ ในการจัดทําโครงการสอน
เสริมวันเสาร และโครงการติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพื่อสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ใหมี
ผลสัมฤทธทางการเรียน และผลสัมฤทธในการสอบเขาศึกษาตอสูงข้ึน 

สวนมาตรฐานที่ไดรับคุณภาพระดับดีมากนั้น  สถานศึกษาไดวางแผนและดําเนินการตามกิจกรรม/
โครงการ เพื่อพัฒนาผูเรียน ครู และการจัดการศึกษา ใหมีมาตรฐานในระดับดีมากตอไปอยางยั่งยืน 

  



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๑๗- 

บทที่บทที่  ๒๒  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  
  

๒.๑  ปรัชญาของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
๑. จุดหมายของชีวิต คือการรูจักสัจธรรมความจริงและการเขาถึงธรรมอันสูงสุดอันเปนบอเกิด

ของชีวิต 
๒. มนุษยทุกคนจะประสบความสําเร็จไดดวยการทํางานอยางวิริยะ อุตสาหะ ดังปณิธานที่วา  

“Labor Omnia Vincit” 
 
 
 

๒.๒  วิสัยทัศน  (Vision) 
การจัดการศกึษาที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา บคุลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ  
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ไดรับการเสริมสรางศักยภาพครบทุกมิติ  

 
 
 

๒.๓  พันธกิจ  (Mission) 
ดานผูเรียน 

๑.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคที่ดีงามของผูเรียน 
๒. สงเสริมใหผูเรียนไดศกึษาหาความรูดวยตนเองตามศกัยภาพอยางตอเนื่อง 
๓.  สงเสริมใหผูเรียนเห็นคณุคา รวมอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทีด่ีงาม 
๔.  พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

 ดานคร ู
พัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานวชิาชีพ 

 ดานโรงเรียน 
๑.  พัฒนาหลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล 
๒.  พัฒนาเทคโนโลยีใหเพยีงพอและทันสมัย 
๓.  สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
๔.  พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานการศึกษา และไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 
๕.  พัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

 

 
 

๒.๔ เปาหมาย  (Goals) 
ดานผูเรียน 

๑.  ผูเรียนรอยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของโรงเรียน 
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๕ ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของโรงเรียน 
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๕  มีสุขอนามัยที่สมบูรณ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
๔. ผูเรียนรอยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมวิชา ไมต่าํกวา ๒.๕ 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๑๘- 

๕. ผูเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัสิ่งเสพติดและไมแสวงหา 
      ผลประโยชนจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  

ดานคร ู
๑. จัดกจิกรรมการเรียนการสอน มุงเนนการใชส่ือการสอน เทคโนโลยี และวิธี 
      การสอนที่หลากหลาย 
๒. จัดการศึกษาใหมีคณุภาพเปนที่ยอมรบัของสังคม 
๓.  บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
๔. บุคลากรทุกคนมีขวัญกําลังใจไดรับสวสัดิการมีความมั่นใจและมีความมั่นคงใน 
      การประกอบอาชีพ 

ดานโรงเรียน 
๑. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสอดคลองกับความตองการ 
        ของผูเรียน ทองถ่ิน ชุมชน และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ 
๒.  มีกระบวนการบริหารจดัการ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ 
๓.  มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง และเปนปจจุบัน  
๔.  ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการพฒันากระบวนการจัดการเรยีนการสอนของ 

โรงเรียน 
๕.  โรงเรียนเปนแหลงเรยีนรูของผูปกครองและชุมชน 
๖. มีอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน และส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ 
     การเรียนการสอนอยางเพียงพอ และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

๒.๕  แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

ดานผูเรียน  ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 

๑.๑    มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกัน ๔ 
๑.๒   มีความซื่อสัตยสุจริต ๔ 
๑.๓   มีความกตัญูกตเวที ๔ 
๑.๔   มีเมตตากรุณา มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น ๔ 
๑.๕   ประหยัด  รูจักใชและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ๔ 
๑.๖   มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ๔ 

๑.๗  เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและมีภราดรภาพ (BSG) ๔ 

๑.๘  ไมละเลยที่จะกระทําความดีที่ทําได (BSG) ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๑๙- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
๒.๑  รับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
        สิ่งแวดลอม 

๔ 

๒.๒  เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม / โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม   ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๓  เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีความรูสึก 
ที่ดีตออาชีพสุจริต 

 

๓.๑   สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน ๔ 
๓.๒  ทํางานจนสําเร็จและภูมใิจในผลงาน ๔ 
๓.๓  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได ๔ 
๓.๔  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหาและคิดริเร่ิมสรางสรรค  
๔.๑  ความคิดรวบยอด  คิดแกปญหาและคิดริเริ่มสรางสรรค   ๔ 
๔.๒  การแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย ๔ 
๔.๓  มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๕  เด็กมีความรูและทักษะเบ้ืองตน  
๕.๑  มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ-เล็ก ๔ 
๕.๒  มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ๔ 
๕.๓  มีทักษะในการสื่อสาร ๔ 
๕.๔  มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ ๔ 
๕.๕  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพนัธ ๔ 
๕.๖  มีทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนักและการกะประมาณ ๔ 
๕.๗  เชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๖  เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอานและพัฒนาตนเอง  
๖.๑  รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตผุลและมีความสนใจใฝรู ๔ 
๖.๒  มีความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่  ๗  เด็กมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
๗.๑  รักการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพและชวยเหลอืตนเองได ๔ 
๗.๒  มีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ๔ 
๗.๓  เห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา ๔ 
๗.๔  มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ๔ 
๗.๕  ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครูและผูอืน่ ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๐- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๘  เด็กมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

 

๘.๑  มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ๔ 
๘.๒  มีความสนใจและรวมกิจกรรมและมีผลงานดานดนตรี ๔ 
๘.๓  มีความสนใจและรวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว ๔ 

๘.๔  สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทางศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่นไหว 
(BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๘(BSG)  คุณลักษณเฉพาะคณุภาพดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือ- 
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 

๘.๑  แสดงออกถึงความเปนผูอิ่มเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล ๔ 
๘.๒  มีระเบียบวินัย สามัคคี รักความสะอาด และรักสถาบัน ๔ 
๘.๓  มีวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

ดานผูเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 

 

๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตน 
        นับถือ 

๔ 

๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต ๔ 
๑.๓ มีความกตัญูกตเวที ๔ 
๑.๔ มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม ๔ 
๑.๕ ประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา  ๔ 
๑.๖ ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย  นิยมไทย และดํารงไวซึ่ง 
         ความเปนไทย ๔ 

๑.๗ รูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนาวามีสวนสรางความเปน 
        เอกลักษณของตน (BSG) 

๔ 

๑.๘ เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยสันต ิยุติธรรม 
        และมีภราดรภาพ (BSG) 

๔ 

๑.๙  ออนนอม ถอมตน ปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดีของเพ่ือนรวมสังคม และไมละเลย 
        ที่จะกระทําความดีที่ทําได (BSG) 

๔ 

๑.๑๐  สามารถเลือกและตัดสินใจ มีคานิยมและคติประจําใจทีด่ี ปฏิบัติตนเปนแบบ 
          อยางที่ดตีอผูออนวัย (BSG) 

๔ 

๑.๑๑  มีจรรยามารยาท เปนสภุาพชนและเปนที่ยอมรับของสังคม (BSG) ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๑- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
๒.๑  รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
         ของสิ่งแวดลอม 

๔ 

๒.๒  เขารวมหรือมีสวนรวมกจิกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ๔ 

๒.๓  ตระหนักถึงคุณคาของตนและมีสวนรับผิดชอบในสภาพการณตาง ๆ ของ 
         ชุมชน สังคม ตามบริบทที่เหมาะสม (BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ 
ผูอื่นไดและมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 

๓.๑  มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ ๔ 
๓.๒  เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน ๔ 
๓.๓  ทํางานอยางมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ๔ 
๓.๔  ทํางานรวมกับผูอื่นได ๔ 
๓.๕  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ ๔ 
๓.๖  สามารถสรางบรรยากาศของความเปนหนึ่งเดียวในการทํางานรวมกบัผูอื่น 
        บนพื้นฐานของความเสียสละ เพื่อประโยชนสวนรวม (BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

 

๔.๑  สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรอบยอด คิดอยางเปนระบบ  และ 
         มีการคิดแบบองครวม 

๔ 

๔.๒  สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสินใจได ๔ 
๔.๓  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหาอยางมีสต ิ ๔ 
๔.๔  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดีและมีจิตนาการ ๔ 

๔.๕  สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหไดอยางเปนระบบ ครบถวน (BSG) ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่  ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จาํเปนตามหลักสูตร  
๕.๑  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ตามเกณฑ ๔ 
๕.๒  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ ๔ 
๕.๓  สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ ๔ 
๕.๔  สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ๔ 
๕.๕  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ๔ 
๕.๖  บูรณาการทั้งศาสตรและศิลปทุกแขนงไดเหมาะสมกับวัยและความสามารถ (BSG) ๔ 

๕.๗  สามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะของตน (BSG) ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๒- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

๖.๑  มีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล ๔ 
๖.๒  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรูและ 
         สื่อตาง ๆ ไดท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๔ 

๖.๓  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกบัผูอื่นได สนุกกับการเรียนรู และชอบ 
         มาโรงเรียน 

๔ 

๖.๔  ใฝรู แสวงหาสาระความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น และนําไป 
         ประยุกตใชในการดํารงชวีิตประจําวัน (BSG) 

๔ 

๖.๕  มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางฉันทมิตร (BSG) ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีสขุนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี  
๗.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลังกายสม่ําเสมอ ๔ 
๗.๒  มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ๔ 
๗.๓  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความ 
         รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

๔ 

๗.๔  มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอื่น ๔ 
๗.๕  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครูและผูอืน่ ๔ 

๗.๖  มีความพรอมเผชิญสถานการณทุกสภาพและทุกรูปแบบ (BSG) ๔ 

๗.๗  รู เขาใจธรรมชาติทางเพศของตน และสามารถเจริญชีวิตอยางเหมาะสม 
         และมีความสุข (BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๘  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
๘.๑  ช่ืนชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานศิลปะ ๔ 
๘.๒  ช่ืนชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป ๔ 
๘.๓  ช่ืนชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ ๔ 
๘.๔  สนใจ และซาบซึ้งในคุณคาสรางสรรคของศิลปะ ดนตรี และกีฬา (BSG) ๔ 
๘.๕  แสวงหาความรูและพัฒนาทักษะในดานศิลปะ ดนตรีและกีฬาของตนเองอยาง 
          ตอเนื่อง (BSG) 

๔ 

๘.๖  สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา (BSG) ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๓- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๘ (BSG)  คุณลักษณะเฉพาะคณุภาพดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือ- 
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 

๘.๑  มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน  หมั่นปฏิบัติตนตามศาสนกิจในศาสนา 
         ท่ีตนนับถือ 

๔ 

๘.๒  มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง ๔ 
๘.๓  แสดงออกถึงความเปนผูอิ่มเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล ๔ 
๘.๔ มีสํานึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอื้ออาทร 
         การแบงปน การเสียสละและการอุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน 

๔ 

๘.๕  มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและมีสวนในการสรางสรรคสังคม ๔ 
๘.๖  มีความเปนเลิศทางวิชาการที่ตองสามารถประยุกตเขากับชีวิตท่ีเปนจริง  
       โดยความเปนเลิศ เพื่อการเจริญชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีและเพื่อผูอื่น 

๔ 

๘.๗ มีระเบียบวินัย สามัคคี รักความสะอาด และรักสถาบันที่ตนเรียน และ 
       สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรง 
กับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากบัชุมชนไดดีและมีครูเพียงพอ 

 

๙.๑  มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ๔ 
๙.๒  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูเรียนผูปกครอง และชุมชน ๔ 
๙.๓  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน ๔ 
๙.๔  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความคิดเห็น  
        ใจกวางและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

๔ 

๙.๕  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาข้ึนไป ๔ 
๙.๖  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด ๔ 
๙.๗  มีจํานวนเพียงพอ (หมายรวมถงึครูและบุคลากรสนับสนุน) ๔ 

๙.๘  มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง (BSG) ๔ 

๙.๙  มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติ 
        ตามศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ (BSG) 

๔ 

๙.๑๐ บุคลากรแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดีตามแบบอยาง 
        วิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี (BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๔- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

๑๐.๑  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 
           ข้ันพื้นฐาน 

๔ 

๑๐.๒  มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ๔ 
๑๐.๓  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ๔ 
๑๐.๔  มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน ๔ 
๑๐.๕  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให 
           ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรยีน 

๔ 

๑๐.๖  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนให 
           เต็มตามศักยภาพ 

๔ 

๑๐.๗  มีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีน และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน ๔ 
๑๐.๘  สามารถบูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน 
          การสอน (BSG) 

๔ 

๑๐.๙  เนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียนมากกวาเนื้อหาสาระ (BSG) ๔ 
๑๐.๑๐  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู (BSG) ๔ 
๑๐.๑๑  ความสามารถสรางองคความรู นํามาแกไขปญหาและปรับปรุงสูการพัฒนา 
            ทักษะทางวิชาชีพอยางตอเนื่องทันตอเหตุการณ (BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๑  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการศึกษา 

 

๑๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ๔ 
๑๑.๒  มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ ๔ 
๑๑.๓  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ ๔ 
๑๑.๔  มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ ๔ 
๑๑.๕  มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จท้ังปวง (BSG) ๔ 
๑๑.๖  มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตาม 
           ศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ (BSG) 

๔ 

๑๑.๗  ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดีตามแบบอยางวิถีจิตของ 
           นักบุญหลุยส มารี (BSG) 

๔ 

๑๑.๘  ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (BSG) ๔ 

๑๑.๙ เปนขวัญกําลังใจในการสมานสามัคคี ดูแลและรวมมือใกลชิดกับบุคลากรและตนสังกัด(bsg) ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๕- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน และ 
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

 

๑๒.๑  มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารท่ีมีความคลองตัวสูง  
          และปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 

๔ 

๑๒.๒ มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน ๔ 

๑๒.๓  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ๔ 

๑๒.๔  มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง ๔ 

๑๒.๕  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน ๔ 

๑๒.๖  มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เปนระบบ (BSG) ๔ 

๑๒.๗  มีระบบการรักษาวินัยและใหรางวัลที่มคีวามชัดเจน ยติุธรรม และสามารถ 
            ตรวจสอบได (BSG)  

๔ 

๑๒.๘  สถานศึกษามีความเขาใจ วิสัยทัศน ปรัชญา แรงบันดาลใจ และความหวังตาม 
            ลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตคาเบรียล (BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

๑๒.๙  มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่เอื้อและสนับสนนุใหผูเรียนและ 
           บุคลากรไดพัฒนาเต็มศักยภาพของตนทุกมิติ (BSG) 

๔ 

๑๒.๑๐ สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธ ิ
            คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) 

๔ 

 

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษา 
เปนฐาน 

 

๑๓.๑  มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ๔ 
๑๓.๒  มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม ๔ 
๑๓.๓  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา ๔ 
๑๓.๔  มีรูปแบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ๔ 
๑๓.๕  มีการตรวจสอบและถวงดุล ๔ 

๑๓.๖  เปนสถานศึกษาที่บริหารจัดการโดยคณะภราดารวมกับกลุมฆราวาส (BSG) ๔ 

๑๓.๗ นําหลักธรรมของคริตศาสนาและวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี มาเปนแนวทาง 
           หลักในการประยุกตใชในการบริหารจัดการ (BSG)  

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

 

๑๔.๑  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น ๔ 
๑๔.๒  มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลอืกเรียนตามความสนใจ ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๖- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

๑๔.๓  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความถนัดและ 
            ความสามารถของผูเรยีน 

๔ 

๑๔.๔  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรูและสื่ออุปกรณ 
           การเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

๔ 

๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสงตอขอมูลของผูเรยีน ๔ 
๑๔.๖  มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ ๔ 
๑๔.๗  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน ๔ 

 

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง 
หลากหลาย 

 

๑๕.๑  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลอืผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง ๔ 
๑๕.๒  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด 
           สรางสรรคของผูเรียน 

๔ 

๑๕.๓  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของ 
           ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

๔ 

๑๕.๔  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมท่ีดีงาม ๔ 
๑๕.๕  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ ๔ 
๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย ๔ 
๑๕.๗  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ๔ 

๑๕.๘  มีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกวางเปาหมายโดยเชือ่มโยง 
           องคความรูของตนกับความเปนสากล (BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน 
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 

๑๖.๑  มีสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอการเรียนรู มอีาคารสถานที่เหมาะสม ๔ 
๑๖.๒  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน ๔ 
๑๖.๓  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง 
           และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

๔ 

๑๖.๔  มีหองเรยีน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวก 
           พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 

๔ 

๑๖.๕  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๗- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ เกณฑท่ีคาดหวัง 

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน 
ทองถ่ิน 

 

๑๗.๑  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น ๔ 
๑๗.๒  สนับสนุนใหแหลงเรยีนรู ภูมิปญญาในทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวม 
           ในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา  
สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 

 

๑๘.๑  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน ๔ 
๑๘.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ๔ 

๑๘.๓  สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา  
           องคกรอื่น ๆ อยางเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาสถานศึกษา (BSG) 

๔ 

๑๘.๔  สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ กับสถาบันของโรงเรียน 
           ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คณะกรรมการ และ 
           คณะอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานฝายการเงิน 
มาตรฐานที่ ๑  โรงเรียนมีการบริหาร จัดการดานการเงินอยางเปนระบบ มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 

 

๑.๑  มีระบบการรับเงินที่ชัดเจน ถูกตอง และเปนปจจุบัน ๔ 

๑.๒  โรงเรียนมีระบบการจายเงินที่ชัดเจน ตรวจสอบได และเปนปจจุบัน ๔ 

๑.๓  มีระบบการบันทึกบัญชีที่เปนมาตรฐานตามหลักการบัญชี ๔ 

๑.๔  มีการบริหารจัดการงบประมาณ มีระบบและมีประสิทธภิาพ ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๘- 

บทที่ บทที่ ๓  ๓    

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป  
 
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป 
          ในปการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา     จน
บรรลุความสําเร็จ ดังนี ้

มาตรฐานดานคุณภาพเด็ก: ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่   ๑   เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
วิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเด็กบรรลุตามตัว
บงชี้ของมาตรฐานที่ ๑  โดยดําเนนิโครงการวันพบผูปกครองครั้งที่ ๑, ๒  เพื่อใหผูปกครองรับทราบ
กฎระเบยีบของโรงเรียน  ผูปกครองเสนอแนะขอคิดเห็นเพื่อแกไข  ปรับปรุงดานการเรียนการสอน  ใน
การพัฒนาเดก็ใหเปนผูที่มีศกัยภาพตามวัย  และอยูในสงัคมอยางมีความสุข  กิจกรรมสารวัตรนักเรียน  
ฝกเด็กใหเปนผูมีระเบียบวนิยั  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ โดยมีหนาทีใ่หบริการแจกอาหารวาง  
ชอนสอม  ใหกับเด็กในเวลารับประทานอาหาร  กิจกรรมหนูนอยพิทักษความสะอาด เพื่อใหเด็กมีความ
รับผิดชอบตอการรักษาสภาพแวดลอมและทําความดีตามโอกาสอยางเหมาะสมตามวัย  โดยแบงพื้นที่
รับผิดชอบเก็บขยะบริเวณสนาม  เครื่องเลน  สวนหยอม และรอบอาคารเรียน   โครงการวัฒนธรรม
ไทย  เพื่อสงเสริมใหเด็กมีมารยาทในการไหว  การเดินผานผูใหญ  มีความออนนอมถอมตน  มีสัมมา
คารวะตอผูใหญ  กิจกรรมโลกทั้งใบยกใหคนชรา  เพื่อใหเด็กรูจักแบงปน  เสียสละและเปนผูที่มีน้ําใจที่
ดีตอผูอ่ืน  กจิกรรมวันพอ  วันแม  เพือ่ใหเดก็มีความกตัญูกตเวที  รักเคารพบิดา  มารดา  และ
แสดงออกซึ่งความรักชาติไดอยางเหมาะสมตามวัย  งานระเบียบวินยั  เพื่อใหเด็กรูจักเขาแถวตามลําดับ  
เดินแถวอยางมีระเบียบ  รูจกัรอคอยตามลําดับกอนหลัง  เก็บสิ่งของเมื่อพบหรือเลิกเลนเขาที่ไดอยางมี
ระเบียบ  ไมนาํของของผูอ่ืนมาเปนของของตนเอง  เมื่อเก็บของไดนํามาสงครู  โครงการประหยัดและ
อดออม เพื่อสงเสริมใหเดก็รูจักการประหยดัและออม  ปลูกฝงใหเดก็ทานอาหาร นม ขนมใหหมด ไม
เหลือทิ้ง  รูคุณคาของทรัพยากรโดยการนําส่ิงที่ใชแลวเชนกลองนม ขวดน้ําพลาสติก มาประดษิฐเปน
ของเลนของใชไดอีก โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาคิด กลาทํา 
กลาแสดงออก ปลูกฝงการเปนประชาธิปไตยและการเปนผูนําผูตามที่ดี เชน คัดเลือกหัวหนาหอง  การ
เชิญธงชาติ  การแสดงออกหนาเสาธงตามความสมัครใจ  กิจกรรมสมัครเลือกตั้งประธานนกัเรียน 
โครงการธรรมะ ๕ นาท ี เพื่อเปนการปลกูฝงธรรมะใหเด็ก การมีสมาธิที่ดี กราบพระไดถูกตอง การ
สวดภาวนาแผเมตตาตามหลกัของศาสนาพทุธ การสวดภาวนาศีล ๕  และสงเสริมการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๒๙- 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานสงผลใหผูเรียนระดับปฐมวัยมีคณุธรรมจริยธรรมและคานิยมทีพ่ึง
ประสงคดังนี ้

ระดับชั้น 
รายการ 

ปฐมวัย ๑ ปฐมวัย ๒ ปฐมวัย ๓ 
รวมเฉล่ีย 

๑. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงรวมกัน 

๙๕.๖๖ ๙๕.๓๑ ๙๖.๒๗ ๙๕.๗๕ 

๒. เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงรวมกัน 

๙๗.๔๒ ๙๗.๖๔ ๙๘.๒๔ ๙๗.๗๗ 

๓. เด็กมีทักษะในการสื่อสาเด็กมีความกตัญูกตเวที  ๙๗.๙๔ ๙๖.๐๔ ๙๕.๘๗ ๙๖.๖๒ 
๔. เด็กมีความเมตตากรุณา มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
และผูอื่น   

๙๗.๕๒ ๙๖.๗๕ ๙๖.๔๙ ๙๖.๕๙ 

๕. เด็กประหยัด  รูจักใชและรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม   

๙๕.๘๑ ๙๕.๐๗ ๙๖.๘๑ ๙๕.๙๐ 

๖. เด็กมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ๙๐.๒๒ ๙๓.๓๓ ๙๑.๗๑ ๙๑.๗๕ 
๗. เด็กเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและมี
ภราดรภาพ 

๙๘.๙๓ ๙๖.๕๙ ๙๕.๖๑ ๙๗.๐๓ 

๘. เด็กไมละเลยที่จะกระทําความดีที่กระทําได ๙๘.๒๔ ๙๗.๙๘ ๙๕.๕๙ ๙๗.๒๗ 

สรุปภาพรวม ๙๖.๓๔ ๙๖.๐๙ ๙๕.๘๒ ๙๖.๐๘ 

 
คาเฉล่ียของโรงเรียนพบวาเด็กปฐมวัยมีคณุธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค คิดเปน

รอยละ ๙๖.๐๘  อยูในระดับคณุภาพดีมาก  
 

จุดเดน   

๑. เด็กมีระเบียบวินัย มีความรบัผิดชอบ ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันของหองเรียนได 
๒. เด็กแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และกตัญูกตเวทีตอบิดา มารดา ไดเหมาะสมตามวัย 
๓. มีโครงการธรรมะ ๕ นาที เพื่อฝกเด็กนั่งสมาธิ สวดภาวนาศีล ๕  แผเมตตา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา   
 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. รอบท่ีสอง 

 ไมมี 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๐- 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตสํานกึในการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม 

วิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเด็กบรรลุตามตัว
บงชี้ของมาตรฐานที่ ๒  โดยดําเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กใหมจีติสํานึกในการอนุรักษและพฒันา
ส่ิงแวดลอม มีการจัดทําโครงการหนูนอยพิทักษความสะอาด  แบงเขตพื้นที่รับผิดชอบในการเกบ็ขยะ
ตั้งแตระดับปฐมวัย ๑ – ๓  มีแปลงสาธิตการเกษตรใหเด็กปลูกผัก ปลูกขาว เล้ียงปลา ดูแลรดน้ํา  พรวน
ดิน  ถอนหญา  และใหอาหารปลาเปนประจําทุกวัน  มกีารสอดแทรกในบทเรียนโดยครูผูสอนกําหนด
ในแผนการจัดประสบการณ  สาระธรรมชาติรอบตัว  จัดกิจกรรมเลนน้าํเลนทราย  เมือ่เลิกเลนจะนําน้ํา
ที่เหลือจากการเลนมารดตนไมบริเวณสนาม  จัดกจิกรรมประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถ
ยอยสลายได เพื่อเปนการลดขยะ  ทําใหแหลงน้ําสะอาด  ลดภาวะโลกรอน  เพื่อใหเด็กรูจักคุณคาของ
วัสดุเหลือใช  ซ่ึงนํามาคัดแยกประเภทตางๆ แลวนํามาประดิษฐเปนของเลน  ของใช  และส่ิงตางๆได
ตามจินตนาการของเด็ก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานสงผลใหผูเรียนระดับปฐมวัยมจีิตสํานกึในการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมดังนี้ 

ระดับชั้น 
รายการ 

ปฐมวัย ๑ ปฐมวัย ๒ ปฐมวัย ๓ 
รวมเฉล่ีย 

๑. เด็กรับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและ
ผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงแวดลอม 

๙๘.๘๓ ๙๗.๓๐ ๙๘.๗๖ ๙๘.๓๓ 

๒. เด็กเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม / 
โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม   

๙๘.๔๐ ๑๐๐ ๙๙.๗๗ ๙๙.๓๙ 

สรุปภาพรวม ๙๘.๖๙ ๙๘.๒๐ ๙๙.๑๐ ๙๘.๖๘ 

 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่ ๒ เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม  คดิเปนรอยละ  ๙๘.๖๘  อยูในระดับคุณภาพ    ดีมาก   
จุดเดน 

เด็กใหความสนใจเขารวม โครงการ กิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
จุดควรพัฒนา 
 ไมมี 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๑- 

ขอเสนอแนะจาก  สมศ. ในรอบที่สอง 
 จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง  สมศ.  ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเด็ก  “ให
ไดรับโอกาสในการศึกษาสิ่งแวดลอมภายนอกโรงเรียนใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความตระหนักในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ีมีอยูไดอยางคุมคาและถูกวิธี” 
 และโรงเรียนไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาดําเนินการ  โดยจดัทําโครงการ / กจิกรรมเพื่อ
พัฒนาเดก็  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมการเรยีนแบบบูรณาการเรื่อง การประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ 
๒. โครงการทัศนศึกษาสวนสัตวนครราชสีมา 

 
 
มาตรฐานที่ ๓  เด็กสามารถทํางานจนสาํเร็จ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีความรูสึกท่ีดีตออาชพีสจุริต 
วิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเดก็บรรลุตามตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ ๓  โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ตามตารางกิจกรรมประจําวัน  โดยจดัมุม
ใหเดก็ไดมีโอกาสเลือกเลนตามมุมที่ตนเองสนใจ  เชน  มุมบาน   มุมหนังสือ   มุมบลอก   มุมเครื่องเลน
สัมผัส   มุมดนตรี    การจัดกิจกรรมตามมุมดังกลาว  มีการบันทกึพฤติกรรมโดยการใชแบบสังเกต
พฤติกรรมและจดบนัทึกการเลนตามมุม  นอกจากนี้ยังมกีารจัดประสบการณตรงใหกบัเด็กไดฝกทักษะ
ในการทํางาน   ใหเกิดการเรียนรู  และหาคาํตอบดวยตนเอง  จากกจิกรรมเสริมประสบการณตรง   เชน  
กิจกรรมเลนน้าํเลนทราย  หนวยการเรียนรูเร่ืองบุคคลที่ควรรูจกั  ,  เร่ืองชุมชนที่รัก 
 จากการดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอน   การจัดกจิกรรมเสริมพบวา   เด็กเกดิการเรยีนรูจาก
การเขารวมกจิกรรมตาง ๆ  ไดฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต  และมีผลงานที่
เหมาะสมกับวยั  เชน การทําแปลงเกษตร ปลูกขาว   ปลูกผักคะนา    ตนหอม   ผักชี   ถ่ัวฝกยาว   มะเขือ
เทศ  ผักบุง ผักกาดหวาน  และการประดิษฐโทรศัพทจากกลองนม   การทํากระปุกออมสินจากขวด
พลาสติก   ทําโครงงานผัดหมี่โคราช  ขนมจีนประโดก ลมตํา น้ําปนผลไม  แซนวิส  ไขเค็ม    การปน
สรางสรรคดวยดินดานเกวยีน  ฯลฯ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการจดักิจกรรมพัฒนาเดก็ใหทํางานจนสําเร็จทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริต  สงผลใหเด็กมคีุณลักษณะดังนี้ 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๒- 

คุณลักษณะของเด็ก (รอยละ) 
ตัวบงชี ้

ปฐมวัย ๑ ปฐมวัย ๒ ปฐมวัย ๓ 

รวมเฉล่ีย 
(รอยละ) 

๑. สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน     ๙๘.๒๘ ๙๗.๓๐ ๙๘.๔๓ ๙๘.๐๓ 
๒. ทํางานจนสําเร็จและภูมใิจในผลงาน    ๙๗.๗๙ ๙๘.๓๓ ๙๙.๐๖ ๙๘.๔๗ 
๓. เลนและทํากิจกรรมรวมกบัผูอ่ืนได      ๙๘.๒๘ ๙๗.๙๔ ๙๗.๘๗ ๙๘.๐๓ 
๔. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต           ๙๘.๔๐ ๙๘.๒๖ ๙๘.๖๕ ๙๘.๔๖ 

สรุปภาพรวมของโรงเรียน (รอยละ) ๙๘.๑๑ ๙๘.๐๗ ๙๘.๖๕ ๙๘.๓๑ 

 สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่   ๓ เด็กสามารถทํางานจนสาํเร็จ  ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดและมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต   ภาพรวมของมาตรฐาน  คดิเปนรอยละ ๙๘.๓๑  อยูในระดับ
คุณภาพดีมาก 
 
จุดเดน 
 เด็กมีความกระตือรือรนในการทํางาน  มคีวามภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน และมี
ความรูสึกที่ดตีออาชีพสุจริต 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมมี 
 

แนวทางการพฒันา 
 ไมมี 
 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. รอบท่ีสอง 
 ไมมี 
 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กสามารถคิดรวบยอด คดิแกปญหาและคิดริเร่ิมสรางสรรค 

วิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเดก็บรรลุตามตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ ๔  โดยจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ  เนนเด็กเปนสําคัญ  โดยใหเด็ก
เรียนรูผานการเลน  เชน กจิกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเลนตามมุมเสรี  กิจกรรมกลางแจง  
กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมทัศนศึกษา  เกมการศึกษา  และการจัดประสบการณแบบโครงการ  
เด็กเลือกกิจกรรมเรียนรูตามความสนใจของตนเอง  เปดโอกาสใหเดก็แสดงความคิดเห็น  คิดวางแผน



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๓- 

แกปญหา  ลงมือปฏิบัติจริง  สังเกต  เปรียบเทียบ  จําแนก  จัดหมวดหมู  การวิเคราะหความแตกตางของ
ส่ิงของ  หนัก- เบา  ขนาดเล็ก-ใหญ  และลักษณะรปูทรงสีตางๆ  ใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการใช
ประสาทสัมผัสในการสัมผัส  ดมกลิ่น  ฟงเสียง  ชิมรส  และการมองเห็น  เกดิการเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ  และมีความตอเนื่อง 
 เด็กกลาแสดงออกในการทํากิจกรรมรวมกบัผูอ่ืน  รูจักแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง  
สงเสริมกิจกรรมดานศิลปะ  คอมพิวเตอร  จัดกิจกรรมในรูปโครงการตางๆ  เชน  โครงการหนูนอย
ปญญาไว  โครงการเรียนแบบโครงการ  โครงการทัศนศึกษา  โครงการภูมิปญญาทองถ่ิน  กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะ  เคล่ือนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ  สรางภาพจากเศษวัสดุ  เลาเรื่องจากผลงานของ
ตนเอง  สงเสริมใหเด็กมีมติิสัมพันธเกี่ยวกับความสัมพนัธของสิ่งตางๆกับพื้นที่  ระยะทาง  ทิศทาง  
ตําแหนง  มุมมอง  การบรรจุ  อันจะนําไปสูการมีความคิดวิเคราะห  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศนและ
เปนการพัฒนาพื้นฐานการเรียนรูของเด็ก 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการประเมนิผลเด็กระดับปฐมวัยในเรื่องการคิดรวบยอด  คิดแกปญหาและคิดสรางสรรค  
มีทักษะมติิสัมพันธของสิ่งตางๆ  ใชทักษะกระบวนการคดิในการคนควาหาคําตอบ  หาขอมูลเกี่ยวกบั
ส่ิงที่เรียนรูอยางเปนขั้นตอน  สรปุผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

ระดับชั้น 
รายการ 

ปฐมวัย ๑ ปฐมวัย ๒ ปฐมวัย ๓ 
รวมเฉล่ีย 

๑. ความคิดรวบยอด  คิดแกปญหาและคิด
ริเร่ิมสรางสรรค   

๙๙.๕๑ ๙๘.๙๙ ๙๘.๔๒ ๙๘.๙๗ 

๒. การแกปญหาไดเหมาะสมกับวยั   ๙๘.๐๗ ๙๕.๖๙ ๙๖.๐๙ ๙๖.๖๒ 

๓. มีจินตนาการและมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค   

๙๖.๖๗ ๙๘.๔๕ ๙๙.๑๒ ๙๘.๐๘ 

สรุปภาพรวม ๙๘.๐๘ ๙๗.๗๑ ๙๗.๘๗ ๙๗.๘๙ 

 คาเฉล่ียของโรงเรียนพบวาเด็กระดับปฐมวัยสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหาและคิดริเร่ิม
สรางสรรคคดิเปนรอยละ ๙๗.๘๙ อยูในระดับคุณภาพดมีาก 
 
จุดเดน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งทีต่นสนใจ แสดงความ
คิดเห็น สังเกต เปรียบเทียบ คิดวางแผน วิเคราะหความแตกตางของสิ่งของจากการสมัผัส  ลงมือปฏิบัติ
เปดโอกาสใหเด็กเลาเรื่องจากผลงานตามจนิตนาการของเด็กและมีการติดตอประสานงานกับผูปกครอง
เกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กเปนประจําทกุสัปดาห 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๔- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 จากการจดักิจกรรม  พบวา  เด็กบางสวนสนใจที่จะเขารวมกิจกรรมแตยังไมกลาแสดงความ
คิดเห็นรวมกบัผูอ่ืน  
 
แนวทางการพฒันา 
 จัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของเด็ก  โดยใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดเรื่อง
และทํากจิกรรมทุกคน 
 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 
 จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง  สมศ.  ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเด็กคือ 
“เด็กปฐมวัยควรไดรับการพฒันาดานจินตนาการความคดิสรางสรรค เก่ียวกับการเลาใหมากขึ้นรวมทั้ง
ดานกิจกรรมท่ีสงเสริมความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  โดยครปูระสานงานกับผูปกครอง
ใหมีการอบรมเลี้ยงดูขณะเดก็อยูท่ีบาน  คอยแนะนํา  แยกแยะความรูท่ีไดจากสื่อโทรทัศน” 
 และโรงเรียนไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาดําเนินการโดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพือ่พัฒนา
เด็กดังนี ้

๑. จัดกิจกรรมการเลาเรื่องจากประสบการณที่ไดพบเห็น 
๒. จัดกิจกรรมการเลาเรื่องจากภาพ  และการตั้งคําถามจากภาพ 
๓. จัดกิจกรรมการเปนผูนําและผูตามที่ดี  เชน  กจิกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ , การปฏิบัติ

ตามคําส่ัง 
๔. จัดกิจกรรมการวาดภาพตามจินตนาการและเลาเรื่องเกีย่วกับผลงาน 
๕. จัดกิจกรรมการประดิษฐจากเศษวัสดุตามจนิตนาการและเลาเรื่องจากผลงาน 

 
 

มาตรฐานที่ ๕  เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน 

วิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเดก็บรรลุตามตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ ๕  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กครบทุกดาน  สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
อาทิ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมการเลนตามมมุ  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ  กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมการสนทนาและเลาเรื่อง  
กิจกรรมการเลนน้ํา เลนทราย  กิจกรรมปลูกผัก เล้ียงปลา กิจกรรมแขงขนักีฬาส ี
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๕- 

 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการของเด็ก ในกจิกรรมโครงงาน และกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรทองถ่ิน โดยเชิญ
ผูปกครองเปนวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูเปนผูคอยดูแล อํานวยความสะดวก 
กระตุนใหเด็กรวมกิจกรรมอยางเต็มศักยภาพของตนเอง  คอยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็ก  ประเมิน
พัฒนาการตามจุดประสงค  ทําการสรุปผลการพัฒนาการดานตางๆ ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  รายงานผลการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กใหผูปกครองรับทราบ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงาน สงผลใหเด็ก ระดับปฐมวัย มีความรูและทักษะเบื้องตนดังนี ้

ระดับชั้น 
รายการ 

ปฐมวัย ๑ ปฐมวัย ๒ ปฐมวัย ๓ 
รวมเฉล่ีย 

๑. เด็กมีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก ๙๘.๓๓ ๙๘.๒๓ ๙๘.๙๔ ๙๘.๕๔ 
๒. เด็กมีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ๙๙.๐๖ ๙๗.๘๔ ๙๙.๔๑ ๙๘.๘๑ 
๓. เด็กมีทักษะในการสื่อสาร ๙๗.๘๕ ๙๗.๓๗ ๙๔.๖๓ ๙๖.๕๔ 
๔. เด็กมีทักษะในการสังเกต และสํารวจ ๙๖.๗๖ ๙๗.๒๓ ๙๗.๘๗ ๙๗.๒๖ 
๕. เด็กมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ ๙๖.๘๑ ๙๘.๑๔ ๙๘.๒๗ ๙๗.๘๓ 
๖. เด็กมีทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และ
การกะประมาณ 

๙๖.๕๖ ๙๗.๔๓ ๙๘.๓๗ ๙๗.๔๙ 

๗. เด็กมีทักษะการเชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ   ๙๘.๖๙ ๙๖.๑๕ ๙๘.๙๙ ๙๗.๙๔ 

สรุปภาพรวม ๙๗.๗๒ ๙๗.๖๕ ๙๘.๒๖ ๙๗.๙๐ 

 คาเฉล่ียของโรงเรียนพบวาเด็กระดับปฐมวัยมีความรูและทักษะเบื้องตนคิดเปนรอยละ ๙๗.๙๐
อยูในระดับคณุภาพดีมาก 
จุดเดน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมสอดคลองกับหลักสูตร พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพของเด็กไดเหมาะสมกับ
วัย สงผลใหเดก็ระดับปฐมวยัมีความรูและทักษะเบื้องตนอยูในระดับคณุภาพดีมาก 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมมี 
แนวทางการพฒันา 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะจากสมศ.ในรอบที่สอง 
 ไมมี 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๖- 

มาตรฐานที่ ๖  เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอานและพัฒนาตนเอง 

วิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเดก็บรรลุตามตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ ๖  โดยมุงเนนพัฒนาเด็กใหครบทั้งดานรางกาย  สตปิญญา  อารมณ  สังคม  โรงเรียน
จึงไดจดักิจกรรมพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง  โดยเนนเดก็เปนสําคัญ  ไดจัดกิจกรรมตามความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก  จดักิจกรรมเสริมประสบการณรักการอาน  ในหองเรยีนมมีุมหนังสือเพือ่เสริม
ประสบการณการอาน ใหเด็กไดศกึษาดวยตนเอง  ในหองศูนยส่ือมีมุมหนังสือใหเด็กสามารถเขาไป
อานได  จัดทาํโครงการหนนูอยปญญาไว โดยคัดเลือกตัวแทนจากแตละหองเรียน แตละระดับเขารวม
แขงขันเกมการศึกษา เพื่อสงเสริมใหเดก็กลาคิด กลาทํา  กลาแสดงออก มีทักษะในการสื่อสาร การตั้ง
คําถามในสิ่งที่สงสัย และเลาเรื่องไดเหมาะสมตามวัย  จัดทําโครงการนิทานแสนสนุก  เพื่อใหเด็กแสดง
ความเหน็  มีแหลงเรียนรูภายในและภายนอกหองเรียน  เชน  หองคอมพิวเตอร  คยีบอรด  ศิลปะ  ศูนย
ส่ือ บานบอล โดยจดัตารางใหเดก็ไดเขาไปใชบริการ  นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจดัใหเด็กทัศนศกึษา
แหลงเรียนรูภายในชุมชน  เชน  สวนสัตวนครราชสีมา อนุสาวรียทาวสุรนารี  วัดศาลาลอย  วัดพายัพ 
การทําขนมจนีประโดก  เพื่อเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน  มีการจัดทําโครงการตามความสนใจของเด็ก  
ใหเดก็รวมอภปิรายและสรุปผล 
 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลาว  สงผลใหผูเรียนมีคณุลักษณะดังนี ้

ระดับชั้น 
รายการ 

อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ 
รวมเฉล่ีย 

๑. รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตผุล
และมีความสนใจใฝรู 

๙๔.๒๘ ๙๖.๔๖ ๙๕.๘๔ ๙๕.๕๒ 

๒. มีความกระตือรือรน  ในการ
เรียนรู  ส่ิงตางๆรอบตัวและสนุก
กับการเรียนรู   

๙๔.๕๓ ๙๗.๑๓ ๙๔.๐๗ ๙๕.๒๔ 

สรุปภาพรวม ๙๔.๔๐ ๙๖.๗๖ ๙๔.๙๕ ๙๕.๓๗ 
 

๑. รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝรู  คิดเปนรอยละ  ๙๕.๕๒ 
๒. มีความกระตือรือรน  ในการเรียนรู  ส่ิงตางๆรอบตัวและสนุกกับการเรยีนรู  คิดเปนรอยละ  

๙๕.๒๔ 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๗- 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่  ๖  เด็กมีความสนใจใฝรู  รักการอานและพัฒนา
ตนเอง  คดิเปนรอยละ  ๙๕.๓๗  อยูในระดับคุณภาพ  ดมีาก 
จุดเดน  

๑. มีการจัดทําโครงการของแตละระดับชั้น  ตามความสนใจของเด็ก ไดปฏิบัติจริงภายใน     
และภายนอกหองเรียน 

๒. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อใหเด็กไดศกึษาภูมิปญญาตามแหลงเรียนรูตาง ๆในชุมชน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมมี 
 
แนวทางการพฒันา 
 ไมมี 
 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี 

 

มาตรฐานที่ ๗  เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

วิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเดก็บรรลุตามตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ ๗  โดยดําเนินกิจกรรมตอไปนี ้
 โรงเรียนจัดอาหารวาง อาหารกลางวัน และโครงการดื่มนมเพื่อสุขภาพใหเดก็ครบตามหลัก
โภชนาการ ดูแลเด็กขณะรับประทานอาหารอยางใกลชิด มีการบันทึกการเจริญเติบโต โดยการชั่ง
น้ําหนกั  วดัสวนสูง ภาคเรียนละ ๒  ครั้ง แลวบันทกึผลการเจริญเติบโตลงในสมุดบันทึกพัฒนาการ
นักเรียน เพื่อนาํผลไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย 
 ตรวจสุขภาพประจําปโดยพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล ภาคเรยีนละ ๑ 
คร้ัง บันทึกผลการตรวจลงในสมุดบันทึกสุขภาพนักเรยีน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมวายน้ํา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรม
เลนตามมุม กจิกรรมกลางแจง โครงการกีฬาสีภายในระดับปฐมวัย กิจกรรมวนัเดก็ เพื่อสงเสริมการ
เจริญเติบโตทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาใหกับเด็กอยางเหมาะสม 
 ดานการสงเสริมใหเดก็มีสุขนิสัยที่ดี โดยปลูกฝงใหเดก็รูจักการดแูลรักษาความสะอาดรางกาย 
เชน ลางมือหลังปฏิบัติภารกิจสวนตวั กอนรับประทานอาหารกลางวนั และลางหนาเมื่อตื่นนอนทุกคน 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๘- 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงาน สงผลใหเด็ก ระดับปฐมวัย มีสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดีดังนี ้
 

ระดับชั้น 
รายการ 

ปฐมวัย ๑ ปฐมวัย ๒ ปฐมวัย ๓ 
รวมเฉล่ีย 

๑. เด็กรักการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพและ
ชวยเหลือตัวเองได 

๙๘.๑๘ ๙๗.๑๗ ๙๘.๕๖ ๙๗.๙๗ 

๒. เด็กมนี้ําหนักสวนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ 

๙๑.๔๘ ๙๒.๘๘ ๙๒.๘๙ ๙๒.๔๑ 

๓. เด็กเห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่ง
มอมเมา 

๙๖.๔๔ ๙๖.๔๑ ๙๖.๗๕ ๙๖.๕๓ 

๔. เด็กมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 

๙๘.๑๒ ๙๗.๒๖ ๙๖.๔๙ ๙๗.๒๙ 

๕. เด็กราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
เพื่อน ครู และผูอ่ืน 

๙๙.๘๗ ๙๘.๓๓ ๙๙.๗๗ ๙๙.๓๒ 

สรุปภาพรวม ๙๖.๘๑ ๙๖.๔๑ ๙๖.๘๙ ๙๖.๗๐ 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่  ๗  เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
คิดเปนรอยละ  ๙๖.๗๐ อยูในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

จุดเดน 
 เด็กมีสุขภาพกาย สุขจิตดี มีความราเริงสมวยั 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 เด็กยังมีพฤติกรรมการซื้อที่ไมถูกสุขลักษณะ คือยังมีความตองการดื่มน้ําอัดลม และขนมขบ
เคี้ยวทีไ่มมีประโยชน 
  

แนวทางการพฒันา 
 ประสานกับผูปกครองในการเลือกซื้อเครื่องดื่มและขนมที่มีประโยชนใหกับเด็ก โดยงด
เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม และขนมขบเคี้ยว 
 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 
ไมมี  

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๓๙- 

มาตรฐานที่ ๘  เด็กมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

วิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเดก็บรรลุตามตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ ๘  โดยจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเด็กมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยรักศลิปะ
และการเคลื่อนไหว พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก ใหเดก็ไดเรียนรูธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว  เกิดจินตนาการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
กิจกรรมที่จัด เชน นําเด็กไปทัศนศึกษาตามสถานที่สําคัญ แหลงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เพื่อใหเด็ก
ไดรับประสบการณตรง ปลูกฝงใหรักและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ิน มีการจัดแขงขันวาดภาพ
ระบายสีในวันสําคัญตาง ๆ เชน วนันักบญุหลุยส วันสนุทรภู และวนัแมแหงชาติ เด็กไดฝกฝนทกัษะ
ดานศิลปะจากการปนดินน้ํามัน การพับกระดาษเปนรูปสัตว การฉีก-ตัดกระดาษ และปะเปนรูปตาง ๆ 
ตามจินตนาการ   การฝกฝนทักษะในการวาดภาพ เพื่อสงประกวดแขงขนัภายนอก เดก็สามารถวาดภาพ
ตามจินตนาการของตนจากสิง่ที่ไดพบเห็นหรือเลาใหฟงได  ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการคิด
สรางสรรคผลงาน เด็กเกิดความภาคภูมิใจเห็นคณุคาในผลงานของตนเอง และชื่นชมผลงานของผูอ่ืน  
ดานกฬีา จัดกิจกรรมสงเสริมใหเดก็ทุกคนออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค โยคะ ในแตละสัปดาห
เด็กทุกคนฝกฝนทักษะขัน้พืน้ฐานในการวายน้ําและนันทนาการตาง ๆ การละเลนแบบไทย  ทกุปมี
กิจกรรมกฬีาสภีายใน เพื่อสงเสริมใหเดก็รักการเลนกฬีา   ดานดนตรี  โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะการเรียนรูตัวโนต การเลนคียบอรดและเคาะจังหวะจากเครื่องดนตรี พรอมทั้งเรียนรูการรองเพลง 
เด็กไดแสดงความสามารถในการเตนประกอบเพลง จินตลลีา การแสดงความสามารถในกิจกรรมวัน
เด็ก กิจกรรมวนัคริสตมาส กิจกรรม ACN NIGHT  และนอกจากนั้น โรงเรียนยังใหความรวมมือเมือ่มี
หนวยงานตาง ๆ ขอความรวมมือสงการแสดงของเด็กระดับปฐมวยัเขารวมในกิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลาว  สงผลใหเดก็มีคุณลักษณะดังนี ้

ระดับชั้น 
รายการ 

ปฐมวัย ๑ ปฐมวัย ๒ ปฐมวัย ๓ 
รวมเฉล่ีย 

๑. มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ๙๘.๙๔ ๙๘.๗๓ ๙๙.๗๕ ๙๙.๑๔ 
๒. มีความสนใจและรวมกจิกรรม และมี
ผลงานดานดนตรี 

๙๙.๐๘ ๙๙.๐๘ ๙๙.๖๔ ๙๙.๒๖ 

๓. มีความสนใจ และรวมกจิกรรมเคลื่อนไหว ๙๕.๐๓ ๙๙.๒๐ ๙๘.๑๗ ๙๗.๔๖ 
๔. สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทาง
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (BSG) 

๙๗.๘๗ ๙๘.๖๔ ๙๙.๖๑ ๙๘.๗๐ 

สรุปภาพรวม ๙๗.๗๓ ๙๘.๙๑ ๙๙.๒๙ ๙๘.๖๔ 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๐- 

 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่  ๘  เด็กมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัยดานศิลปะ 

ดนตรีและการเคลื่อนไหวคิดเปนรอยละ  ๙๘.๖๔  อยูในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
จุดเดน 
 โรงเรียนสนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูดานดนตรี ศิลปะ และการเคลื่อนไหว เชน มีหองเรียน
คอมพิวเตอร  หองเรียนคียบอรด หองศนูยส่ือ บานบอล สระวายน้าํ และสนามเด็กเลน เพียงพอและ
ปลอดภัย 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 พัฒนาความสามารถในการแสดงออกตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ซ่ึงปจจุบัน
โรงเรียนจัดไดดีอยูแลว แตควรจัดใหหลากหลายยิ่งขึ้น 
 
แนวทางการพฒันา 
 จัดใหเดก็ไดแสดงความสามารถดานดนตร ี กีฬา และศิลปะใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สงเสริมใหเดก็ไดเปดโลกทศัน 
 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี 
 

มาตรฐานที่ ๘  (BSG) คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย 

วิธีการดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเดก็บรรลุตามตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ ๘ (BSG)  โดยจดักิจกรรม  สงเสริมใหเดก็ไดแสดงออกถึงการพัฒนา  ศักยภาพของเด็ก
ครบทั้ง  ๕  มิติไดแก  รางกาย   อารมณ   สังคม  สติปญญาและจิตวญิญาณ  โดยจดักิจกรรมตอนเชา
กอนเขาเรียนใหเด็กออกกําลังกาย ฝกนั่งสมาธิ จัดทําโครงการสรางกุศลเพื่อแบงปนปวงประชา   
โครงการโลกทั้งใบยกใหคนชรา ใหเดก็นําส่ิงของเครื่องใชอาหารแหงไปบริจาคแกผูดอยโอกาส   
จัดทําโครงการวันอาสาฬหบูชาและวนัเขาพรรษา   นําเด็กไปฟงเทศน   ถวายปจจัย เทียนพรรษา   ผา
อาบน้ําฝน ทีว่ัดตางตาเปนประจําทุกป ฝกการเปนผูนาํ-ผูตามที่ดี รูจักดูแลบุคลิกภาพ โดยการทํา
โครงการคัดเลือกประธานนกัเรียน และการหมุนเวยีนคดัเลือกเด็กเปนหัวหนาหอง ใหรูจักเสียสละและ



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๑- 

รับใชสังคมตามวัย ปลูกฝงใหเดก็มีความวิริยะ อุตสาหะ โดยการทํางานใหเปนผลสําเร็จตามที่ครู
มอบหมายในหองเรียน  จัดเวรเก็บขยะแตละระดับชัน้ทุกวนัเพื่อปลูกฝงใหเดก็รักความสะอาดและมี
ความรับผิดชอบ   จัดทําโครงการบัณฑิตนอย  ใหเดก็ภาคภูมิใจในความสําเร็จและรกัสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังนี ้

ระดับชั้น 
รายการ 

อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ 
รวมเฉล่ีย 

๑. แสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ อบอุน อารี 
มีคุณธรรม คุณภาพสากล   

๙๘.๙๗ ๙๖.๘๒ ๙๖.๕๕ ๙๗.๔๖ 

๒. มีระเบยีบวนิัย  สามัคคี  รักษาความสะอาด
และรักสถาบัน    

๙๘.๒๒ ๙๖.๗๙ ๙๗.๖๘ ๙๗.๖๔ 

๓. มีวิริยะ อุตสาหะเปนหนทางแหง
ความสําเร็จทั้งปวง 

๙๖.๓๒ ๙๕.๖๔ ๙๕.๙๗ ๙๕.๙๗ 

สรุปภาพรวม ๙๗.๘๓ ๙๖.๔๑ ๙๗.๐๓ ๙๗.๐๓ 
 

 สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๘   (BSG)    คณุลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรียน
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย    ภาพรวมของมาตรฐาน    คดิเปน
รอยละ  ๙๗.๐๓  อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

จุดเดน 
 เด็กมีบุคลิกดี  เปนที่ยอมรับของสังคม  มีความเอื้อเฟอ  เผ่ือแผ กลาแสดงออกตามวยั  
ผูปกครองสนับสนุนและใหความรวมมือในทุกกจิกรรมอยางเต็มที ่
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมมี 
 

แนวทางการพฒันา 
 ไมมี 
 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๒- 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน: ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  

วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนไดจดักิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  และคานยิมที่พึง
ประสงค  โดยดําเนนิกจิกรรมอยางหลากหลายและตอเนื่องตลอดปการศึกษา  ไดแก   การนั่งสมาธิทุก
เชาวันพฤหัสบดี กิจกรรมธนาคารในโรงเรียนเพื่อปลูกฝงเรื่องความประหยดั อดออม  โครง
การอัสสัมชัญรวมใจยิ้มไหวทักทายกนั ธนาคารความดี   งานรับบริจาคสิ่งของ   เปนตน เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีความออนนอมถอมตน  มนี้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ  มีความซื่อสัตย  มกีารอบรมผูเรียนทุกเชาวัน
จันทรและวันพุธหลังเคารพธงชาติโดยครูประจําชั้น การอบรมระเบียบวนิัยประจําสัปดาหทุกวันศุกร 
จัดกิจกรรมเสริมสรางระเบียบวินยั กิจกรรมคายพฒันาคุณภาพชวีิต กิจกรรมเพือ่นเตือนเพื่อน และ
จัดทําคูมือนักเรียน เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนไดอยางถูกตอง โครงการพบพระชําระใจ อาราธนาพระสงฆและเชิญผูทรงคุณวุฒิมาให
ความรูแกผูเรียน และในวนัพบผูปกครองไดนิมนตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาบรรยายธรรมะ 
Delivery จัดกจิกรรมคายพุทธิคุณ การเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเขาพรรษา 
วันอาสาฬหบชูา วันวิสาขบชูา  จดักิจกรรมวันแม การประกวดคําขวญัวันแม การมอบรางวัลแมดีเดน 
กิจกรรมวนัครู  เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความกตัญูกตเวที เคารพบดิามารดา ครู-อาจารย และผูมี
พระคุณ  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทกุรายวิชา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
เมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม จัดโครงการสัมผัสชีวิต นําผูเรียนไปแบงปน
ความรักใหกับผูดอยโอกาสในสถานเลี้ยงเดก็กําพรา  โรงเรียนศึกษาพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอด  นํา
ส่ิงของไปบริจาคใหกับคนชราที่บานพักคนชราธรรมปกรณโพธ์ิกลาง บานพักคนชราวัดมวง  เยีย่มคน
ปวยที่โรงพยาบาลมหาราช  สัมผัสชีวิตผูติดเชื้อ HIV ณ บานโฮมฮัก (มูลนิธิสุธาสินี นอยอินทร) 
จังหวดัยโสธร โครงการแบงปนน้ําใจสูชุมชน บริจาคสิ่งของและอุปกรณการเรยีนการสอนใหกับ
โรงเรียนที่ขาดแคลน     จดัทําโครงการรีไซเคิลในหองเรียน  โครงการแขงขันประดิษฐส่ิงของจากเศษ
วัสดุเหลือใช เพื่อปลูกฝงและรณรงคใหผูเรียนรูจักประหยัดและใชส่ิงของตาง ๆ อยางคุมคา  ใหผูเรียน
จัดทําสมุดบัญชีครัวเรือน จดักิจกรรมศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน เชน กิจกรรมสืบสานงานศิลป ดินปน
ดานเกวียน จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องหลักสูตรทองถ่ินโดยสอดแทรกหลกัสูตร
ทองถ่ินทุกระดับชั้น 
 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังนี ้



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๓- 

๑. มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ คิดเปนรอย
ละ  ๙๑.๘๕ 

๒. มีความซื่อสัตยสุจริต คิดเปนรอยละ  ๙๔.๐๘ 
๓. มีความกตัญกูตเวที คดิเปนรอยละ  ๙๕.๙๗ 
๔. มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม คดิเปนรอยละ  ๙๐.๐๔ 
๕. ประหยดั รูจักใชทรัพยส่ิงของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา คิดเปนรอยละ ๘๔.๖๒ 
๖. ภูมิใจในความเปนไทย เหน็คุณคาภูมิปญญาไทย นยิมไทยและดํารงไวซ่ึงความเปนไทย 

คิดเปนรอยละ  ๙๑.๖๘ 
๗. รูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนาวามีสวนสรางความเปนเอกลักษณของตน 

(BSG) คิดเปนรอยละ  ๙๔.๕๐ 
๘. เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรม และมี

ภราดรภาพ (BSG) คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๐ 
๙. ออนนอม ถอมตน ปฏบิัตติน เปนผูรับใชท่ีดีของเพื่อนรวมสังคม และไมละเลยท่ีจะกระทํา

ความดีท่ีทําได (BSG) คิดเปนรอยละ  ๙๒.๐๒ 
๑๐. สามารถเลือกและตัดสินใจ มีคานิยมและคติประจําใจที่ดีปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดีตอผู

ออนวัย (BSG) คิดเปนรอยละ ๙๐.๓๔ 
๑๑. มีจรรยามารยาท เปนสุภาพชนและเปนท่ียอมรับของสงัคม (BSG) คดิเปนรอยละ ๙๑.๙๗ 

 สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑    ผูเรียนมคีณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค  ภาพรวมของมาตรฐาน    คิดเปนรอยละ ๙๑.๙๓   อยูในระดับคุณภาพดีมาก 
 
จุดเดน 
 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเสียสละ  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  มีน้ําใจโอบออมอารี  รูจักแบงปน
ส่ิงของใหกับผูดอยโอกาส 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ผูเรียนมีพฤติกรรมการซื้อที่คอนขางฟุมเฟอย เชน การใชเครื่องมือส่ือสาร และเลือกซื้อสินคาที่
ไมมีประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้ออาหาร/ขนมรับประทาน   
แนวทางการพฒันา 
 จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน ใหรูจักคณุคาของเงิน การประหยดัและการออม  สงเสริมการใช
สินคาที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนประสานความรวมมือกับผูปกครองในการสงเสริมใหผูเรียน
ปฏิบัติตนตามกระแสพระราชดํารัสฯ ในดานการใชชีวิตแบบพอเพยีง  

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๔- 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. รอบสอง 

 ไมมี 
 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีจิตสาํนึกในการอนรัุกษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม  เห็นคณุคา ประโยชน  ความสําคัญของสิ่งแวดลอม  โดยนํานักเรยีนใน
ระดับชวงชัน้ที่ ๒-๓  ไปศึกษาระบบนิเวศวิทยา พันธุไมนานาชนิด ทัง้พันธุไมที่มีในทองถ่ิน และพันธุ
ไมที่หายาก ทีส่วนพฤกษศาสตร จิม ทอมสัน อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา    จัดกิจกรรมคาย ACN นอย
รักษปา (ชวงชั้นที่ ๒) กิจกรรมคายเยาวชนรักษปา (ชวงชั้นที่ ๓) ณ อุทยานแหงชาติทับลาน (ทล.๑๓ 
สวนหอม) อ.วังน้ําเขยีว จ.นครราชสีมา เพื่อศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศวิทยา  นํานักเรียนชุมนุมถายภาพ
สัญจรรวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน ณ อาวคุงกระเบน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  รวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในการรณรงคคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ  การนาํเศษวัสด ุ ส่ิงของที่
เหลือใชมาสรางสรรคเปนชิ้นงานที่สามารถนํามาใชประโยชนในชวีิตประจําวนั    รวมกับเทศบาลและ
ชุมชนในการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   ปลูกไมยืนตน จัดทําสวนหยอม สวน
สมุนไพร เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  มีการรณรงคคัดแยกขยะในโรงเรียน เพื่อใหสามารถ
นํากลับมาใชไดอีกครั้ง รณรงคประหยัดน้ํา-ไฟฟา ชวยกันปดพัดลมและเครื่องปรับอากาศทุกครัง้เมื่อ
ไมใช เพื่อชวยประหยดัพลังงานประเภทตางๆ  และชวยลดภาวะโลกรอน จัดปายนิเทศในหองเรยีนโดย
ใชวัสดุเหลือใช  จัดกิจกรรมประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การประกวดถุงผาลดโลกรอน  เพื่อใหนกัเรียน
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสามารถสรางสรรคช้ินงานที่สามารถ
นํามาใชไดจรงิในชีวิตประจาํวันได นําลูกเสือและเนตรนารีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรอบบริเวณ
โรงเรียนและบริเวณชุมชนใกลเคียงเพื่อทาํใหมีส่ิงแวดลอมที่สะอาดและมีสุขลักษณะที่ด ี  รณรงคให
ผูเรียน ใชพลังงานสะอาดในการขับขี่รถจักรยานยนตมาโรงเรียนเพื่อลดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม 
 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังนี ้

๑. รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนกัถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๕ 

๒. เขารวมหรือมสีวนรวมกจิกรรม/โครงการอนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 
๘๗.๖๕ 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๕- 

๓. ตระหนักถึงคณุคาของตนและมีสวนรวมรับผิดชอบในสภาพการณตาง ๆ ของชุมชน 
สังคม ตามบรบิทท่ีเหมาะสม (BSG) คิดเปนรอยละ ๙๐.๒๙ 

 
 สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม   ภาพรวมของมาตรฐาน    คดิเปนรอยละ  ๙๐.๒๐  อยูในระดับคุณภาพดีมาก 
 
จุดเดน 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการรณรงครักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดลอมตลอดป
การศึกษา  การรวมมือกับจังหวดัและหนวยงานภายนอกในการรวมกิจกรรมตางๆ ที่ชวยใหผูเรยีนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม    
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 การใหความรูแกผูเรียนในการคัดแยกขยะใหถูกประเภท โดยแยกเปนขยะเปยก ขยะแหง และ
วัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได 
 
แนวทางการพฒันา 
 ประชาสัมพันธ เพื่อรณรงคใหผูเรียนทิ้งขยะลงถังใหถูกประเภท  มอบหมายผูเกี่ยวของควบคุม
และติดตามพฤติกรรมการทิ้งขยะของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง  
 ไมมี 

 
 

มาตรฐานที่   ๓  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและม ี

เจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนไดวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมทีักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต  โดยจดัทําโครงงานนักเรียน  โครงงานวิทยาศาสตร ให
ผูเรียนไดรวมกันคิดคน  ประดิษฐส่ิงตาง ๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีการฝกใหผูเรียนไดมี
ความรักใครสามัคคี  ทํางานรวมกนั ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดอยางดี เชน กิจกรรมเขาคายพักแรม
ลูกเสือระดับประถมศึกษา  คายลูกเสือและเนตรนารีระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  กิจกรรมคายสัมพันธ ม. 
๑  คายสัมพันธ ม. ๔  คายปจฉิมนิเทศ ม. ๖  คายผูนําเยาวชน  คายอาสาพัฒนาชนบทของชมรม IT 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๖- 

Genius Club  เพื่อชวยเหลือสังคมทองถ่ินดานเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร คายศิลปาชพีเพื่อ
เยาวชน   คายพัฒนาคณุภาพชีวิต     คายฟนฟจูิตใจครูและนักเรยีนคาทอลิก  คายเยาวชนรักษปา ณ 
อุทยานแหงชาติทับลานสวนหอม ทล. ๑๓ อําเภอวังน้าํเขียว  กิจกรรมคายเสริมสรางระเบียบวินัย  
กิจกรรมกรีฑาและกฬีาสีภายใน   การจัดกิจกรรมเพื่อแบงปนความรกัและมอบสิ่งของใหผูดอยโอกาส 
เชน กิจกรรมคาย Y C S ระดับชาติ ณ สวนอัสสัมชัญพาราไดซ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมคายเพื่อน
นักบุญมงฟอรต โดยนํานักเรียนไปใชชีวิตอยูรวมกับชาวเขาเผาอาขา เผามง ๕ หมูบานที่จังหวัดลําปาง   
การไปสัมผัสชีวิตของผูติดเชื้อ HIV   ที่บานโฮมฮัก  ของมูลนิธิสุธาสินี   นอยอินทร (หรือแมติ๋ว) 
จังหวดัยโสธร  มีการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  เชน กจิกรรมชุมนุมระดับประถมศึกษา ในวนัอังคาร
คาบเรียนที่ ๗ กิจกรรมชมุนุมระดับมัธยมศึกษาในวนัพฤหัสบดีคาบเรียนที่ ๗ กิจกรรมการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการ คายทกัษะทางวิชาการแตละกลุมสาระ คายบูรณาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ณ 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน อําเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี โครงการแขงขันทักษะภายใน-ภายนอก  งาน
วันวิชาการ  โดยผูเรียนมีสวนรวมในการจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการแสดง  จัดกิจกรรมของชมุนุม
ตาง ๆ เชน   การทําขนมจนี-น้ํายา บานประโดก-โคกไผ  การทําอาหารพื้นเมือง    งานปนตาง ๆ  งาน
แกะสลัก  งานจักสาน  งานดนตรี งานยอมผาและงานทอผาไหม จัดแสดงในงานวันวิชาการของ
โรงเรียนและในวันรับการประเมินสถานศกึษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับมธัยมศึกษาขนาด
ใหญ จัดกจิกรรมเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงออกอยางสนกุสนานและมคีวามสุข เชน 
โครงการ To be number one โครงการ Assumption Night    เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความวิริยะ อุตสาหะ
ทํางานใหเกิดผลสําเร็จ และมีความภาคภมูิใจในผลงานของตน  นอกจากนี้ยังไดเชิญกลุมแมบานและ
ชุมชนภายนอกเขามาออกรานคาจําหนายสนิคาภายในโรงเรียน ในโครงการสัปดาหหองสมุด  เพือ่ให
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และเกดิแนวคดิในการประกอบอาชพีในอนาคต 
 

ผลการดําเนินงาน   
 จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกลาว  สงผลใหผูเรียนมีคณุลักษณะดังนี ้

๑. มีทักษะในการจัดการและทาํงานใหสําเร็จ    คิดเปนรอยละ ๘๕.๙๒ 

๒. เพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน  คิดเปนรอยละ ๙๐.๗๖ 

๓. ทํางานอยางมคีวามสุข  พัฒนางานและภูมใิจในผลงานของตนเอง คิดเปนรอยละ ๙๐.๖๗ 

๔. ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  คิดเปนรอยละ  ๙๕.๒๙ 

๕. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๙ 
๖. สามารถสรางบรรยากาศของความเปนหนึง่เดียวในการทํางานรวมกับผูอ่ืนบนพื้นฐานของ

ความเสียสละ  เพื่อประโยชนสวนรวม (BSG)  คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๑ 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๗- 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่  ๓  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ีนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต   คดิเปนรอยละ  ๙๑.๐๖    อยูในระดับ
คุณภาพ  ดีมาก  

 

จุดเดน   
๑. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติงานเปนทีมอยางสรางสรรค  เพื่อใหมีทักษะใน

การจัดการและทํางานใหสําเร็จ    บนพื้นฐานของความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทํางาน   

๒. จัดกิจกรรมคายวิชาการของกลุมสาระการเรียนรูเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค ฝกการ
ทํางาน  การทาํโครงงานของผูเรียนเพื่อพฒันางานและเกิดความภาคภมูิใจในผลงานยิ่งขึ้น 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการขามรายวิชาในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทุก
ระดับชั้นเพื่อสรางบรรยากาศของความเปนหนึ่งเดียวในการทํางานรวมกับผูอ่ืนบนพื้นฐาน
ของความเสียสละ  และเพื่อประโยชนสวนรวม 

 
จุดท่ีควรพัฒนา   

๑. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานดานอาชีพที่หลากหลายใหครอบคลุมทุกระดับชั้น  ซ่ึงจะชวย
ใหผูเรียนสามารถตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนและแนวทางการศกึษาตอใหตรงกับ
ความตองการของตลาดและความถนัดของผูเรียนดวย 

๒. กระตุนใหผูเรยีนไดนําความรูจากการศึกษาดานอาชีพในทองถ่ินมาประยุกตกับความรูของ
ตนในการจัดทําโครงงานตาง ๆ ใหเกดิประโยชนแกตนเองและชุมชน 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต   
 สงเสริมใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูจากประสบการณตรง  สรางจิตสํานึกใหผูเรียนรูรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน  หรือแมแตการดาํเนินชวีิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง  โดยเชิญวิทยากรจากหลากหลาย
สาขาอาชีพมาใหความรู จดัใหผูเรียนไดศกึษาดูงาน  นาํความรูจากการศึกษาดานภูมปิญญาทองถ่ินมา
ประยุกตในการจัดทําโครงงานหรือรายงานที่มีประโยชนแกผูเรียนและชุมชน การจัดประกวดหรือ
แขงขันโครงงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนางานทีจ่ะเปนประโยชนสูงสุด เกิดความ
ภูมิใจในผลงานของตน  
 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง  
 ไมมี 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๘- 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด 

 สรางสรรค คดิไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรยีนบรรลุตามตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ ๔  โดยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีระบบแบบแผน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ทั้งกิจกรรมเดีย่ว และกิจกรรมกลุม
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออก ตามความรูความสามารถของตน เพื่อใหเกิดทักษะในการคิด ทักษะ
ในการลงมือปฏิบัติ และทักษะในการแกปญหา รวมถึงทักษะๆ อ่ืน ที่จําเปน ใหผูเรียนมีโอกาสสราง
องคความรูดวยตนเอง และสามารถถายโอนความรูไปยงัผูอ่ืนได    ครูผูสอนมีการประเมินคุณภาพ
ผูเรียนดานการอาน การคิดวเิคราะห การเขยีนส่ือความ ของผูเรียนในทกุระดับชั้นตลอดปการศึกษา  ใน
ปการศึกษา ๒๕๕๑  ผลการประเมินพบวาผูเรียนอยูในระดับผานเกณฑ รอยละ  ๑๕.๘๑ ระดับดมีาก  
รอยละ๓๓.๙๕  และ ระดับดีเยีย่ม รอยละ  ๕๐.๒๓  
 นอกจากนี้จดักิจกรรมตาง ๆ ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ สามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพของตนเอง เนนใหผูเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู การ
แกปญหา มคีวามรูความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และมีวิสัยทัศนในการทํางาน จัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  จดักิจกรรมการ
สอนโดยใชบทบาทสมมติ  การสืบเสาะแสวงหาความรู  การแกปญหา รวมไปถึงบูรณาการภูมปิญญา
ทองถ่ิน สงเสริมใหผูเรียนทาํโครงงานอยางนอยภาคเรียนละ ๑ โครงงาน   จัดเกบ็ชิ้นงานตามความ
สนใจของผูเรียน โดยจัดเก็บในแฟมสะสมงานเปนรายบุคคล ซ่ึงจัดทําอยางตอเนื่องในทุกระดับชั้น  
การนําผูเรียนศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกสถานที ่ การจัดกจิกรรมคายเสริมทักษะตางๆ เชน คาย
วิทยาศาสตร คายเพื่อนนักบญุมงฟอรต คายศิลปะ คายคณิตศาสตร คาย IT Genius คายบูรณาการ 
คณิต–วิทยฯ คายภาษาตางประเทศ  ฯลฯ   จัดกจิกรรมประกวดสิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช  การ
ประกวดแฟนซีรีไซเคิล การประกวดเชียรลีดเดอร  รวมกิจกรรมกบัหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา   จัดรายการเสียงตามสายในชวงเชาและหลังเลกิเรียน รวมกบัสมาคมผูปกครอง
และครูฯ ดําเนินโครงการวทิยุชุมชนเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อสงเสริมการเรียนรูสูชุมชน   การ
เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ  เอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิรด และคําคม   การแขงขันตอบ
ปญหาทางวิชาการ แขงขันโตวาที   แขงขันพูดสุนทรพจนตามหวัขอที่กําหนดให การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร  โครงงานคณิตศาสตร    และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในโครงการนิทรรศการ ๑๒  
เดือน ของทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยเนนใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กลาแสดงออก  มไีหว
พริบปฏิภาณในการแกปญหา  สามารถสรางสรรคผลงานของตนและนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ
ได 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๔๙- 

ผลการดําเนินงาน 
๑. ผูเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบ และมีความคิด

แบบองครวม คิดเปนรอยละ  ๘๖.๖๔ 
๒. ผูเรียนสามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมายและแนวทางการตดัสินใจได คิดเปนรอยละ 

๘๗.๓๙ 
๓. ผูเรียนประเมนิและเลือกแนวทางการตัดสนิใจและแกไขปญหาอยางมสีติ คิดเปนรอยละ  

๘๙.๕๔ 
๔. ผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มองโลกในแงดแีละมจีินตนาการ คิดเปนรอยละ ๙๐.๒๕ 
๕. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ไดอยางเปนระบบครบถวน (BSG) คดิเปนรอยละ  

๙๐.๒๕ 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน คิดเปนรอยละ ๘๘.๘๒  
อยูในระดับคณุภาพ  ด ี
 

จุดเดน 
 มีกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิด และเพิ่มพนูทกัษะในดานตางๆ ใหกับผูเรียน  โดยมี
กิจกรรมคายวชิาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ  การ
แขงขันโตวาทรีะดับมัธยมศกึษา  การแขงขันพูดสุนทรพจนตามหัวขอที่กําหนดใหทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขาวและเหตกุารณปจจุบนัในขณะปฏิบัติกจิกรรมการเรียนการสอน และการ
ทําโครงงานของนักเรียนในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เปนตน  
ปรากฏอยางเดนชัด 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ปลูกฝงใหผูเรียนมีพฤติกรรม รักการอาน วิเคราะหความรู ประเมินคาความรูที่ไดรับ ใหเกิดกับ
ทุกวิชา กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจใฝเรียนรู สนใจสิ่งที่อยูรอบตัว คนควาหาความรูจากแหลงการ
เรียนรูตางๆ ดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
กระบวนการคดิวิเคราะหใหมากยิ่งขึ้น 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 จัดกิจกรรมเพิม่เติมในทกุรายวิชา เนนการสรางขอสอบแบบอัตนัย เพื่อเปนการฝกการคิด
วิเคราะห สังเคราะหอยางมรีะบบแบบแผน ฝกการอานโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๐- 

ชีววิทยา พระพุทธศาสนา เปนตน   ประเมินความรูออกมาเปน Mind mapping ไดเปนอยางดี เพื่อที่
ผูเรียนจะเกิดความรูที่ตรงกับวิชาสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีม่ีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง  
 ไมมี 
 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

วิธีดําเนินงาน 
โรงเรียน ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอนตามหลักสูตร พัฒนาผูเรียนทุกดาน เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองพรอมทั้ง
สามารถถายโอนความรูไปยงัผูอ่ืนได สามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข   
สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกในดานตางๆ อยางสรางสรรค ตามความสามารถและความสนใจของ
ผูเรียน ตามโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ พัฒนาผูเรียนให
เปนผูมีความคดิอยางเปนระบบแบบแผน  มีความรูและทักษะตางๆ ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปน
อยางดี เชน จดักิจกรรมคณติคิดรอบดาน กิจกรรมภาษาโคราชวันละคาํ กิจกรรมนักคิดรุนเยาว กิจกรรม
ศึกษาภมูิปญญาทองถ่ินจากสถานที่ตางๆ  สงเสริมผูเรียนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ ในงานวนั
วิชาการ โครงการแขงขันทกัษะภายนอก  และนิทรรศการ ๑๒ เดือนของกลุมสาระการเรียนรู จัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานงานรักษาดนิแดน ลูกเสือ-เนตรนารี และแนะแนว  ใหผูเรียนทุกระดบัชั้น
เลือกเขาชุมนมุตามความสนใจของตนเอง  จัดกจิกรรมสงเสริมทักษะทางดานกฬีา และดนตรี เชน การ
แขงขันกฬีา-กรีฑาสี สงผูเรยีนเขารวมการแขงขันกีฬาภายนอก เชน กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วายน้ํา 
ลีลาศ เทควันโด กอลฟ เทนนิส  ในระดบัเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด เขตการศึกษา และระดับประเทศ 
การประกวดรองเพลงโครงการเสียงใสสูดวงดาว  และรวมประกวดของหนวยงานภายนอก ประกวดวง
ดนตรีสากล  เปนตน  

โรงเรียนมีโครงการสอนเสริมใหกับผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ และใหความ
ชวยเหลือสําหรับผูเรียนที่มีความตองการความชวยเหลือพิเศษ เชน สมาธิส้ัน มีปญหาทางสายตา มี
ปญหาทางดานการเขียน ปญหาดานการไดยิน โดยการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด กระตุนและเสริม
ทักษะ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทนัเพื่อน จดัสอนเสริมในชวงพัก ๒๐ นาที และพักกลางวัน  
โครงการสอนเสริมวันเสาร โดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครูฯ จัดสอนเสริมใหกับ
ผูเรียนที่สนใจ โดยไมมีคาใชจาย และสําหรับผูเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษทั้งในดานวิชาการ การกีฬา 
ดนตรี/ศิลปะ ครูจะสงเสริม ใหความชวยเหลือฝกฝนในชวงเวลาทีว่างจากการเรยีนการสอน สงเสริมให
มีการแขงขันกบัภายนอกเพื่อใหผูเรียนไดพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง  มีการสอนเสริมผูเรียนทั้งระดับ



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๑- 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโครงการอัจฉริยะทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โครงการเตรียม
นักเรียน ม.๖ เขามหาวิทยาลัย เพื่อใหผูเรียนไดเพิ่มพนูความรู และประสบการณ   สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง 
 
ผลการดําเนินงาน 

จากผลการดําเนินงานตามโครงการตลอดปการศึกษา สงผลให ผูเรียนมีความรูและทกัษะที่
จําเปนตามหลักสูตร ดังนี ้

๑. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ คิดเปนรอยล ๗๗.๑๒ 
๒. มีผลการสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ คดิเปนรอยละ ๔๕.๐๙ 
๓. สามารถสื่อความคิดจากการพูด เขียนหรือนําเสนอดวยวธีิตางๆ คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๒ 
๔. สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ คิดเปนรอยละ 

๘๔.๒๔ 
๕. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู คิดเปนรอยละ ๙๕.๗๖ 
๖. บูรณาการทั้งศาสตรและศลิปทุกแขนงไดเหมาะสมกับวัยและความสามารถ (BSG)  คิดเปน
รอยละ ๘๙.๖๒ 
๗. สามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะของตน (BSG) คิดเปนรอยละ ๗๕ 

  
สรุปผลการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมคีวามรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  

คิดเปนรอยละ ๗๙.๖๘  อยูในระดับคุณภาพ ด ี
 

จุดเดน 
๑. ผูเรียนมีโอกาสไดเขารวมแขงขันทักษะดานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
๒. ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร และการนําเสนอผลงานของตนสูหนวยงาน/ชุมชน

ภายนอก และไดรับเชิญจากเขตพื้นทีก่ารศึกษา ใหเปนพิธีกรในงานงานศิลปหัตถกรรม
และสงเสริมศักยภาพนกัเรียนภาคตะวันออกเฉียง (Esan Exellence Fair)  ณ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร อยูในระดับต่ํา  
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๒- 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
จัดทําหนังสือ คูมือ แบบฝกหัดเสริมใหกับผูเรียน เพือ่ใหผูเรียนไดฝกฝนและอานทบทวน

เพิ่มเติมทั้งที่บานและที่โรงเรียน  จัดหาสื่อและนวัตกรรมใหมมาใชในการเรยีนการสอน ตลอดจน
พัฒนาครูผูสอนใหมีความเชีย่วชาญเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น  
 
ขอเสนอแนะจาก สมศ.ในรอบที่สอง  
 ผูเรียนประถมศึกษาควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร คือ 
"ผูเรียนประถมศึกษาควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  โดยเฉพาะกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ดวยการสอนเสริมและคนหาวิธีสอนทีห่ลากหลาย มกีาร
จัดทําวจิัยในชัน้เรียนใหครอบคลุมและตอเนื่อง"   
 และโรงเรียนไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาดําเนินการ  โดยจดัทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรียนดังนี ้
 ๑. โครงการนิทรรศการ ๑๒  เดือน  
 ๒. โครงการจดัการเรียนการสอนบูรณาการ 
 ๓. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการภายนอก 
 ๔. โครงการคายทักษะทางวชิาการ  
 ๕. โครงการซอมเสริมและเสริมสรางคุณภาพผูเรียน 
 ๖. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการ 
 ๗. โครงการนักเรียนอจัฉริยะ 
 ๘. โครงการวิจัยในชั้นเรยีน 
 ๙.  โครงการสอนเสริมวันเสาร 
 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรยีนรู และพัฒนาตนเอง 

 อยางตอเนื่อง 

วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมสงเสริมให
ผูเรียนรักการอาน มีสมุดบันทึกการอาน ซ่ึงผูเรียนทุกคนจะตองอานอยางนอยปการศึกษาละ 20 เร่ือง  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรยีนรูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ เชน การคนควา
จากหองสมุด อินเทอรเน็ต เอกสารสิ่งพิมพ การสัมภาษณบุคคล นํามาวิเคราะหและสรุปเปนรายงาน/
โครงงานของแตละรายวิชา พรอมทั้งสามารถนําเสนอผลงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้
จากสถิติการใชหองสมุดของผูเรียนมีจํานวนเฉลี่ย ๙๗๙ คร้ังตอวัน หรือจํานวนเฉลี่ย ๑๖๐,๖๐๒ คร้ังตอ



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๓- 

ป ภายในหองสมุดมีการจัดมุมความรูและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหผูเรยีนศึกษาเกีย่วกับศิลปวัฒนธรรม
ความเปนอยูของชุมชนในทองถ่ิน  ยังไดสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและสามารถใชอินเทอรเน็ตเพือ่การ
คนควาหาขอมูล โดยจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพวิเตอรและอินเทอรเน็ตทุกระดบัชั้น   ๒ ช่ัวโมง/
สัปดาห มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการตามหองปฏิบัติการตาง ๆ เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  โดยมกีารติดตั้งระบบ Wireless เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตแบบไรสายตามจุดบริการ
ภายในโรงเรียน  โดยผูเรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตจากคอมพิวเตอร  Notebook  เพื่อคนควาหาขอมลูได
อยางสะดวก รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ  มีการจดักจิกรรมเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใน
ดานตาง ๆ เชน กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ  โครงการหองสมุดกับภูมิปญญาไทย  ซ่ึงสงเสริมให
ผูเรียนฝกปฏิบัติการนวดแผนไทย ฝกการทําน้ําสมุนไพร มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานดานภูมปิญญา
ทองถ่ิน โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงโบราณคดีบานธารประสาท  ศึกษาวิธีการทําอาหารพื้นเมือง
โคราช ณ สถานที่ทองเที่ยวไทรงาม  อําเภอพิมาย  ชมอุทยานประวัติศาสตรปราสาทหินพิมายและ
อนุสรณสถานวีรกรรมทาวสรุนารี ณ ทุงสัมฤทธิ์  อําเภอพิมาย  โครงการศึกษาภมูิปญญาทองถ่ินดิน
ดานเกวียน  ศึกษาดูงานสวนมะนาวดานเกวียน  การทําขนมจีน-น้ํายาบานประโดก-โคกไผ  ศึกษาดงูาน
และฝกการทอผาไหมของอําเภอปกธงชัยในงานวนัวิชาการโดยชุมนุมตาง ๆ ไดจัดกิจกรรมเพือ่ให
ผูเรียนไดมีสวนรวมอยางจริงจัง   ศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตรจิม ทอมปสัน ตามโครงการสงเสริม
ความเปนเลิศดานสังคมและวัฒนธรรม กิจกรรมทัศนศึกษาของแตละระดับชัน้เพื่อความเพลิดเพลินใน
การศึกษาธรรมชาติ แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ เชน  ทัศนศึกษาฟารมโชคชัย อุทยานแหงชาติภู
เวียง พิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวยีง จงัหวัดขอนแกน พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรแหงชาติและศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารงัสิต จังหวดัปทุมธานี  ศนูยศึกษาพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชงิเทรา   
ศึกษาดูงาน “วันนกัประดษิฐ” ณ เมืองทองธานี สวนนงนุชและวิหารเซียน จังหวัดชลบุรี บึงฉวาก  
พิพิธภัณฑหมูบานควายและตลาดรอยป  จงัหวัดสุพรรณบุรี พระที่นั่งวมิานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม  
สวนสัตวดุสิต     และพิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน ณ บานโกรกเดือนหา มีการจัดนิทรรศการแนะแนว
อาชีพและการศึกษาตอโดยเชิญวิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มาใหคําแนะนาํ   นํานักเรียนชม
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 
 

 

ผลการดําเนินงาน   
 จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกลาว  สงผลใหผูเรียนมีคณุลักษณะดังนี ้

๑. มีนิสัยรักการอาน  การเขียนและการฟง  รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล   คิดเปนรอยละ 

๘๔.๓๗ 

๒. สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว  ใชหองสมุด  แหลงความรูและส่ือตาง ๆ  
ไดทั้งในและนอกสถานที่  คิดเปนรอยละ ๘๖.๐๕ 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๔- 

๓. มีวิธีการเรียนรูของตนเอง  เรียนรูรวมกับผูอ่ืนได  สนุกกับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 
คิดเปนรอยละ  ๙๒.๐๖ 

๔. ใฝรู  แสวงหาสาระความเชื่อคานิยม  วิถีชีวิตของคนในทองถิ่นและนําไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน (BSG)  คิดเปนรอยละ ๙๑.๓๐ 

๕. มีวิจารญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางฉนัทมิตร (BSG)   คิดเปนรอยละ ๘๖.๓๔ 

 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่  ๖  ผูเรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๓     อยูในระดับคณุภาพด ี
 

จุดเดน  

 ๑.  มีการจดัทําสมุดบันทึกการอานของผูเรียนทุกระดับชั้น และกําหนดใหผูเรียนอานหนังสือ
นอกเวลาอยางนอย 20 เร่ืองตอปการศึกษา 

๒. จัดแหลงการเรียนรูในโรงเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองอยางพอเพียงและ
ทั่วถึง อาทิเชน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต หองสมุด หองปฏิบัติการทางสังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม หองดนตรีไทย หองปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร สวนสมุนไพร สวนการละเลนเดก็ไทย 
สวนหิน ฯลฯ  
 ๓. มีการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร   เชน   กิจกรรมทัศนศึกษา   กจิกรรมศึกษาดูงานดาน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เพือ่ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูจาก
แหลงตาง ๆ   ทั้งในและนอกสถานที่   
 

จุดท่ีควรพัฒนา  
ปรับปรุงมุมหนังสือในหองเรียน ใหมีความนาสนใจ กระตุนความสนใของผูเรียนใหมากขึ้น 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต   
 จัดหาหนังสือที่กระตุนความสนใจและเหมาะสมกับวยัของผูเรียน ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยน
หมุนเวียนเพื่อใหทันสมัย ทนัตอเหตกุารณ และไมใหผูเรียนเกดิความนาเบื่อหนาย   ควรมีการมอบ
รางวัลใหกับผูเรียนที่มีสถิติการยืมหนังสือสูงสุดประจําเดือน ประจําภาคเรียน หรือประจําป  เพื่อ
กระตุนใหผูเรยีนรักการอานและแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะจาก สมศ.ในรอบที่สอง 

  ไมมี 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๕- 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตาม
ตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ ๗  โดยโรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณคาตาม
หลักโภชนาการ มีโครงการดื่มนมในระดบัชวงชั้นที่ ๑ และ ๒ รณรงคดื่มน้ําผลไมแทนน้ําอัดลม และ
งดจําหนายน้ําอัดลมในโรงเรียน ตรวจสุขภาพผูเรียนเปนประจําทกุป ช่ังน้ําหนกัวดัสวนสูงทุก ๒ เดือน
เพื่อดูการเจริญเติบโตของผูเรียน บันทกึลงในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนรายบคุคล  
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและประมวลผลของผูเรียนทั้งโรงเรียน มีการเผยแพรความรูทาง
โภชนาการ โดยการจดัปายประชาสัมพันธและการสอนในชั่วโมงโฮมรูม และชั่วโมงสุขศึกษา เขารวม
โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กไทยทําได ซ่ึงจัดโดยศนูยควบคุมโรคติดตอ   ที่ ๕ นครราชสีมา นอกจากนี้
ยังไดประสานความรวมมือกบัโรงพยาบาลเซนตเมรี่ ใหมีพยาบาลวิชาชีพมาประจําที่หองพยาบาล
เพื่อใหคําแนะนําและดแูลเกีย่วกับสุขอนามัยของผูเรียน จัดครูแนะแนวคอยใหคําปรึกษาแกผูเรียนทั้ง
ในดานการศึกษาตอและปญหาชีวิต 

ดานการปองกนัตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ อุบัติภัย และปญหาทางเพศ  โรงเรียนจัดกิจกรรม
รณรงคใหความรูเร่ืองโทษของยาเสพติด  มีการสุมตรวจสารเสพติดของผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศกึษา  
จัดกิจกรรมสงเสริมและรณรงคขับขี่ปลอดภัยโดยประสานความรวมมอืกับเจาหนาทีต่ํารวจจากสถานี
ตํารวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา มาใหความรูในการใชรถใชถนนตามโครงการจับไมปรับ
สงกลับสถานศึกษา  รวมรณรงคใหผูเรียนขามถนนโดยใชสะพานลอย  การนําผูเรียนไปสัมผัสชีวิตผู
ติดเชื้อ HIV ที่บานโฮมฮัก มลูนิธิสุธาสินี นอยอินทร ( แมติ๋ว) จังหวัดยโสธร  เพื่อใหรูจักหลีกเลี่ยงและ
ปองกันตนเองไมใหเกิดปญหาจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร จัดกิจกรรมกีฬารณรงคตอตาน
ยาเสพติด มีการแขงขันกีฬาฟุตซอล  จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาของชุมนมุตาง ๆ  เขารวมกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE ที่โรงเรียนมารียวิทยา มีกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีภายใน รวมการแขงขันกีฬากับ
หนวยงานระดบัเทศบาล จังหวัด และในระดับประเทศ   เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี  

 

 ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกลาว  สงผลใหผูเรียนมีคณุลักษณะดังนี ้

๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ ๙๔.๓๗ 

๒. มีน้ําหนกั สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ คดิเปนรอยละ  ๙๔.๕๘ 

๓. ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ คิดเปนรอยละ  ๙๕.๘๔ 

๔. ความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกยีรตผูิอ่ืน คิดเปนรอยละ ๙๑.๐๑ 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๖- 

๕. มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครูและผูอ่ืน คิดเปนรอยละ  ๙๖.๐๑ 

๖. มีความพรอมเผชิญสถานการณทุกสภาพและทุกรูปแบบ (BSG) คิดเปนรอยละ  ๙๒.๘๖ 

๗. รู เขาใจ ธรรมชาติทางเพศของตน และสามารถเจริญชีวิตอยางเหมาะสม และมีความสุข 

(BSG) คิดเปนรอยละ  ๙๖.๓๙ 
 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่  ๗  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ี   
คิดเปนรอยละ   ๙๔.๔๔    อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

จุดเดน 
๑. รณรงคใหผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง โดยการงดจาํหนายน้ําอัดลมในโรงเรียน จําหนายน้ํา   

ผลไม และน้ําดื่มที่มีประโยชนตอสุขภาพ 
๒. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก ในการรวมกันดูแลสุขภาพของผูเรียน เชน มี

พยาบาลวิชาชพีจากโรงพยาบาลเซนตเมรี่  มาใหการดแูลดานสุขภาพ  มีเจาหนาที่ตํารวจ
เขามาดูแลความเรียบรอยตลอด ๒๔ ช่ัวโมง   

๓. ผูเรียนใชเวลาวางดวยการเลนกีฬา และสามารถสรางชื่อเสียงใหกบัโรงเรียนในการแขงขัน
บาสเกตบอล กรีฑา วายน้ํา เทควันโด ลีลาศ เทนนิส และ กอลฟ   

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมมี 
 

แนวทางการพฒันา 
 ไมมี 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 

 ไมมี 

 

มาตรฐานที่ ๘  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนใหความสําคัญของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนในทกุดาน ทั้งทางดานคุณธรรมจริยธรรม  และความ
เปนเลิศทางวชิาการ นอกจากนี้ยังสงเสรมิใหผูเรียนมีความสามารถในดานดนตรี กีฬา และศิลปะ  โดย
จัดกิจกรรมสงเสริมในดานกฬีา  เชน  กีฬา-กรีฑาสีภายใน  การเขารวมแขงขันกีฬาประจําปของเทศบาล  



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๗- 

กีฬาจังหวัด การแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ   นอกจากนี้ยังมกีิจกรรมชุมนุมดนตรไีทย  ดนตรีสากล  
กีตาร  โปงลาง วงโยทวาธิต  สงเสริมผูเรียนที่มีความสนใจดานดนตรี เชน การประกวดรองเพลงใน
โครงการเสียงใสสูดวงดาว การประกวดวงดนตรีสากล วงดนตรีโฟลคซอง  มีการจัดโครงการเขาคาย
ศิลปะ มีชุมนมุกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล แบดมนิตัน วายน้ํา เทนนสิ ปงปอง กรีฑา  ใหผูเรียนไดเขา
รวมตามความถนัดและความสนใจ  นอกจากนี้ยังจดัใหผูเรียนทุกคนไดเรียนดนตรี ๑ คาบตอสัปดาห 
โดยในระดับชวงชั้นที่ ๑-๒  จัดใหเรียนคียบอรด  ระดบัชวงชั้นที่ ๓ เรียนดนตรไีทย และชวงชัน้ที่ ๔ 
เรียนดนตรีสากล 
 ในระหวางปการศึกษา ๒๕๕๑ ผูเรียนไดเขารวมแขงขนัทักษะดานศลิปะ เชน การปน 
การแกะสลัก การวาดภาพระบายสี การสรางสรรคศิลปะจากเศษวัสด ุ ๒ มิติ ในงานศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ของกลุมโรงเรียนเมือง ก.ท.ม. และเปนตวัแทนของกลุมโรงเรียนเขารวมแขงขันในระดบัเขต
พื้นที่ ทําใหผูเรียนไดแสดงออกในสิ่งที่ตนเองมีความถนดัและสนใจ  นอกจากนี้ยังไดจัดกจิกรรมตาง ๆ 
เชน วนัวิชาการ วันคริสตมาส วันอัสสัมชัญไนท โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออก จึงสงผลให
นักเรียนไดรับรางวัลทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมภิาค ระดับเขตการศึกษา และระดับจังหวัดมากมาย 
ทั้งประเภทฟตุซอล ฟุตบอล  บาสเกตบอล  กรีฑา  ลีลาศ  วายน้ํา  เทนนสิ  และกอลฟ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกลาว  สงผลใหผูเรียนมีคณุลักษณะดังนี ้

๑. ช่ืนชม รวมกจิกรรมและมีผลงานดานศิลปะ คิดเปนรอยละ  ๙๑.๓๐ 
๒. ช่ืนชม รวมกจิกรรมและมีผลงานดานดนตร/ีนาฎศิลป คิดเปนรอยละ  ๙๐.๒๑ 
๓. ช่ืนชม รวมกจิกรรมและมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ คิดเปนรอยละ  ๙๑.๔๓ 
๔. สนใจและซาบซึ้งในคุณคาสรางสรรคของศิลปะ ดนตร ี และกีฬา (BSG) คิดเปนรอยละ 

๙๑.๔๗ 
๕. แสวงหาความรูและพัฒนาทกัษะในดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาของตนเองอยางตอเนื่อง 

(BSG) คิดเปนรอยละ ๙๑.๔๓ 
๖. สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา (BSG) คิดเปนรอยละ 

๙๑.๓๐ 
 
สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่๘ ผูเรียนมีสนุทรียภาพและลักษณะนิสัย ดานศิลปะ  

ดนตรี และ กีฬา คิดเปนรอยละ  ๙๑.๑๙   อยูในระดับคณุภาพ   ดีมาก 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๘- 

จุดเดน 
๑. โรงเรียนมบีริเวณ อาคารสถานที่ และอุปกรณทีเ่พยีงพอในการสนับสนุนและสงเสริมให

ผูเรียนใชเวลาวางในการเลนกีฬา   
๒. ผูเรียนสรางชื่อเสียงใหกบัโรงเรียนในการแขงขันบาสเกตบอล กรีฑา วายน้ํา เทควันโด 

ลีลาศ เทนนิส และ กอลฟ   
๓. โรงเรียนใหความรวมมอืกับชุมชนในการสงวงโยทวาธิต เขารวมในกจิกรรมตาง ๆ อยาง

สม่ําเสมอ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาทักษะการเลนดนตรีและทักษะทางดานศิลปะ ใหเกดิความชํานาญ จนสามารถ
นําไปสูระดับสากลได 
 

แนวทางการพฒันา 
 สงเสริมผูเรียนใหไดรับการพฒันาทักษะการเลนดนตรีไทย ดนตรีสากล และศิลปะ  ใหมีความ
เปนสากล จนไดรับรางวัลในการแขงขันจากภายนอกของหนวยงานตาง ๆ   
 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 

 ไมมี 

 

มาตรฐานที่ ๘  (BSG)  คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ - 

 คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตางๆ เพื่อใหเดก็บรรลุตามตัวบงชี้
ของมาตรฐานที่ ๘ (BSG)  โดยพัฒนาใหผูเรียนเปนมนษุยที่สมบูรณในทุกดาน ปฏิบัติตามศาสนกิจใน
ศาสนาที่ตนนบัถือ มีความวิริยะอุตสาหะ มีระเบียบวนิัย สามัคคี รักสถาบันของตน มีความสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม ความยตุิธรรม สันติภาพ การแบงปน และมีสวนรวมในการสรางสรรค ตลอดจน
ความเปนเลิศทางดานวิชาการ ที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได อีกทั้งการแสดงออกถึงจิต
ตารมณของนกับุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต เชน กิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา โครงการ
สัมผัสชีวิต นําผูเรียนออกไปแบงปนความรักใหกับผูดอยโอกาสทางสังคมเชน บานโฮมฮัก จังหวดั
ยโสธร บานพักคนชราธรรมปกรณโพธ์ิกลาง บานพักคนชราวัดมวง โรงเรียนศึกษาพิเศษ ศูนยเล้ียงเด็ก
กําพราโรงพยาบาลมหาราช โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามจิตตารมณของนักบุญหลุยสฯ โดย
การแบงปนความรูสูบานนารีสวัสดิ์ โครงการคายเพื่อนนกับุญมงฟอรต  คายผูนํา วาย.ซี.เอส. ฯลฯ 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๕๙- 
 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกลาว  สงผลใหผูเรียนมีคณุลักษณะดังนี ้

๑. มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ  คิด
เปนรอยละ  ๙๓.๖๖ 

๒. มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง คิดเปนรอยละ ๙๐.๒๑ 
๓. แสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล คิดเปนรอยละ 

๙๐.๕๐ 
๔. มีสํานึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอื้ออาทร การแบงปน การ

เสียสละและการอุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน  คิดเปนรอยละ ๙๑.๒๖ 
๕. มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม คิดเปนรอยละ ๙๐.๕๐ 
๖. มีความเปนเลิศทางวิชาการที่ตองสามารถประยุกตเขากบัชีวิตที่เปนจริง โดยความเปนเลิศ 

เพื่อการเจริญชีวิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีและเพื่อผูอ่ืน คิดเปนรอยละ ๗๙.๙๖ 
๗. มีระเบียบวินยั สามัคคี รักความสะอาดและรักสถาบันที่ตนเรียน และสถาบันในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๗ 
 

 สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่  ๘ (BSG) คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพดาน
ผูเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คิดเปนรอยละ ๘๙.๕๘ อยูใน
ระดับคุณภาพ   ดี 

จุดเดน 
 ผูเรียนมีบุคลิกภาพดี  ตระหนักในศาสนาที่ตนนับถือ มีความวิริยะ อุตสาหะ แสดงออกถึง
ความเปนผูที่อ่ิมเอิบ มีจิตใจออนโยน กลาแสดงออกในสิง่ที่ถูกตอง รูจักการแบงปนเสียสละ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนในทุกดาน เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเอง เปนที่ยอมรับของสังคม
ภายนอก และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติสุข 
 

แนวทางการพฒันา 
 สํารวจความพงึพอใจของสังคมรอบขาง เพื่อจะไดนํามาปรับใชกับผูเรียนในเครือมูลนธิิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยใหมีความเหมาะสม ตรงตามลักษณะความตองการจริงของสังคม
ปจจุบัน 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๖๐- 

มาตรฐานดานการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่ 

 พัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอ 

วิธีดําเนินงาน 
 ครู   ถือเปนบุคลากรที่สําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู ความสามารถ   ดังนั้น  
ในการจะพัฒนาผูเรียนได กจ็ะตองพัฒนาครูควบคูกันไปดวย  โดยเริม่ที่กระบวนการสรรหาบคุลากร มี
การประกาศรบัสมัครทางเวปไซต และทางวิทยุชุมชนของโรงเรียน มีคณะกรรมการคัดเลือกจากใบ
สมัคร มีการสอบวัดความรูทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิ  การสอบสัมภาษณเพื่อสังเกตบุคลิกภาพและ
ไหวพริบในการแกปญหา เมื่อผานการคัดเลือกเปนบุคลากรของโรงเรียนแลว มีการมอบหมายงานให
ตรงกับความรูและความสามารถ/ความถนัด มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ใหมีความรูความเขาใจใน
เปาหมายและนโยบายการจดัการศึกษาของมูลนิธิฯ และของโรงเรียน  ทั้งนี้ในปการศึกษา ๒๕๕๑ มีครู
ไทยจํานวน ๑๗๙ คน    บุคลากรสนับสนุนการสอน จํานวน ๓๓ คน   นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการพัฒนา  โดยสงเขารับการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนไดสงบุคลากรเขา
รับการอบรมสัมมนาภายนอกรวมทั้งส้ิน ๘๐ คร้ัง ศึกษาดูงานภายในประเทศจํานวน  ๑๒  คร้ัง  ศึกษาดู
งานที่ประเทศออสเตรเลีย ๓ คร้ัง รวม ๑๙ วัน จํานวน ๖  คน ศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแคนาดา ๑ คน เปนเวลา ๒๑ วัน ศกึษาดูงานที่ประเทศฟลิปปนส ๑ คน เปนเวลา ๕ วัน  ศึกษาดู
งานที่ประเทศญี่ปุน ๑ คน เปนเวลา ๕ วัน   ครูมีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาตอดานภาษาอังกฤษที่
ประเทศแคนาดา   เปนเวลา  ๕  เดือนจํานวน   ๖  คน   ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ๑ คน ปริญญาโท  
๑๐ คน  ปริญญาตรี ๕ คน และระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต (ป.บัณฑิตสาขาวิชาชพีครู) ๖ คน มกีารนํา
ความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงาน การเขารับการอบรมสัมมนา มาพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน และการปฏิบตัิหนาที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีมนุษยสมัพันธ
ที่ดีกับเพื่อนรวมงาน ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีความมุงมั่น อุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในและ
นอกเวลาราชการ รับผิดชอบ เอาใจใสผูเรียนอยางทัว่ถึงเสมอภาค  สงผลใหบุคลากรไดรับการยกยอง
ชมเชยจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก โดยไดรับรางวัลครูดีเดนโรงเรียนจํานวน ๖ คน ครูดีเดน
จากชมรมการศึกษาเอกชน จํานวน ๑๗ คน  ผูบริหารดีเดนจากสมาพันธสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จํานวน ๑ คน ไดรับการยกยองใหเปนครู
แมพิมพแหงชาติ จํานวน ๑ คน  นอกจากนี้ยังไดรับการยอมรับจากชมุชนและหนวยงานภายนอก ให
เปนวิทยากรอบรมใหความรูกับชุมชน และรวมเปนคณะกรรมการในการแขงขันทักษะตาง ๆ ทัง้ใน
ดานดนตรี กีฬา วิชาการในระดับจังหวดั ระดับเขตการศึกษา  
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๖๑- 

ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมดังกลาว  สงผลใหครูมีคุณลักษณะดังนี ้
 ๑.  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ๒.  มีมนุษยสมัพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครองและชุมชน คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๑ 
 ๓.  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๒ 
 ๔.  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความคิดเหน็ ใจกวางและยอมรับการ 
                    เปลี่ยนแปลง คดิเปนรอยละ ๙๕.๕๓ 
 ๕.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทยีบเทาขึ้นไป คดิเปนรอยละ ๙๒.๑๘ 
 ๖.  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๑ 
 ๗.  มีจํานวนเพียงพอ(หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๘.  มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จท้ังปวง (BSG)   
       คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๑ 
 ๙.  มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางทีด่ีในการปฏิบตัติาม 
        ศาสนกิจของศาสนาทีต่นนับถือ (BSG) คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๒ 
 ๑๐.บุคลากรแนวแนในอดุมการณ และปฏิบัตตินเปนผูรับใชท่ีดตีามแบบอยางวถิีจิตของนักบุญ
หลุยส มารี (BSG) คิดเปนรอยละ ๙๘.๓๒ 

 สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่  ๙   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ/ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอ คิดเปน
รอยละ ๙๗.๓๓   อยูในระดบัคุณภาพดีมาก 

 
จุดเดน 

๑.  บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๒.  บุคลากรมีความเสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในเวลาและนอกเวลา 
๓.  โรงเรียนมีแผนการพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถในการสอน  และการพัฒนา

ตนเองในดานภาษาอังกฤษโดยการสงบุคลากรศึกษาตอ  / ศึกษาดูงานตางประเทศ 
๔. บุคลากรไดรับการยอมรบัจากหนวยงานภายนอกในการเชิญไปเปนวิทยากรอบรมให

ความรูกับชุมชน และเปนคณะกรรมการตดัสินการแขงขนัทักษะดานตาง ๆ  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 การสงบุคลากรศึกษาดูงาน ซ่ึงเปนลักษณะเชิงกวาง ยังขาดการประยุกตเขากบัการปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางเต็มความสามารถ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบคุลากรในสายงานเปนประจาํทุกป
การศึกษา    
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-๖๒- 
 

แนวทางการพฒันา 
 สํารวจความตองการของบุคลากรในการพฒันาตนเอง เพื่อจัดใหบุคลากรเขารับการอบรม
สัมมนาและศกึษาดูงานตรงกับความตองการและสายงานที่รับผิดชอบ และเปนการพัฒนาในเชิงลึก
เพื่อใหบุคลากรนําไปประยกุตใชในการเรียนการสอนใหมากขึ้น 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 

 ไมมี 

 

มาตรฐานที่ ๑๐  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมปีระสิทธิภาพและเนนผูเรียน 

    เปนสําคัญ 
วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ และจติใจ ซ่ึงหัวใจสําคัญในการพัฒนาผูเรียน จะตองพัฒนาครูใหมีความสามารถใน
การจัดการเรยีนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคญั โดยอบรมครูดานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตร จัดทําแผนการสอนที่
สอดคลองและครอบคลุมสาระ/มาตรฐานการเรียนรู  มกีารประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  และปรบัปรุง
หลักสูตรใหทนัสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคลและนําผลการวิเคราะหมาใชพัฒนาผูเรียนใหสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง และ
สามารถถายโอนความรูใหกบัผูอ่ืนได 

ครูมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนจัดใหมีโครงการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร เชน การเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความรูดานการจดัการเรียน
การสอน สงบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาภายนอก ศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ และในป
การศึกษา ๒๕๕๑ มีบุคลากรครูที่กําลังศึกษาตอระดับปรญิญาเอก จํานวน ๑ คน ปริญญาโทจํานวน ๑๐ 
คน และเขาศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพครูจาํนวน ๖ คน  จัดโครงการสงเสริมพัฒนา
ครูผูสอนตามกลุมสาระตางๆ  มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการนิเทศจาก
หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนาแผนก หวัหนากลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงเสริมใหครูไดจัดทําส่ือการเรียนการสอนในรายวิชา
ของตนเอง ภาคเรียนละ ๑ ช้ิน เพื่อนาํมาใชในการเรยีนการสอน มีการทําวิจยัในชัน้เรียน ปการศึกษาละ 
๑ เร่ือง และนําผลการวิจัยมาแกไขปญหาการเรียนการสอน จัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทุกระดับชั้น เพื่อสรางบรรยากาศทางการเรียนและใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู   จัด
กิจกรรมสงเสริมผูเรียนอยางหลากหลาย  ผูเรียนไดรับประสบการณตรงและไดเรียนรูจากวทิยากร
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-๖๓- 

ผูเชี่ยวชาญ จากโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ และโครงการคายทักษะทางวิชาการ มีสถานที่เอื้อตอ
การจัดการเรยีนการสอน หองปฏิบัติการตางๆ เชน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร หองดนตรี  ตลอดจนการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน มีการวัดผลและ
ประเมินที่หลากหลายและตามสภาพจริงสอดคลองกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ 

 
ผลการดําเนินงาน 

จากผลการดําเนินงานตามโครงการตลอดปการศึกษา สงผลใหครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 

๑. มีความรู ความเขาใจเปาหมายการจัดการศกึษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คดิเปน
รอยละ ๙๐.๑๘ 

๒. มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล คิดเปนรอยละ ๘๗.๕๐ 
๓. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คิดเปนรอยละ ๙๕.๕๔ 
๔. มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน คิดเปนรอยละ 

๙๐.๑๘ 
๕. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จดัใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียน คิดเปนรอยละ ๙๐.๑๘ 
๖. มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

คิดเปนรอยละ ๙๐.๑๘ 
๗. มีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน คิดเปนรอยละ 

๙๐.๑๘ 
๘. สามารถบูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ

สอน (BSG)  คิดเปนรอยละ ๘๗.๕๐ 
๙. เนนความสําคญัของกระบวนการเรียนรูของผูเรียนมากกวาเนื้อหาสาระ (BSG) คิดเปน

รอยละ ๘๘.๔๐ 
๑๐. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู (BSG) คิดเปนรอยละ ๙๑.๙๖ 
๑๑. มีความสามารถสรางองคความรู  นาํมาแกไขปญหาและปรับปรุงสูการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชพีอยางตอเนื่องทันตอเหตุการณ (BSG) คิดเปนรอยละ ๘๕.๗๑ 
สรุปผลการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที ่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

อยางมปีระสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  คิดเปนรอยละ  ๘๙.๗๗   อยูในระดับคุณภาพ ด ี
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-๖๔- 

จุดเดน 
๑. ครูทุกคนจัดทาํส่ือการเรียนการสอนภาคเรียนละ ๑ ช้ิน ปการศึกษาละ ๒ ช้ิน 
๒. ครูมีการจัดทําโครงการวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปการศึกษาละ ๑ 

เร่ือง 
๓. ครูใชเทคนิคการสอนที่หลากหลายเนนผูเรียนเปนสําคญั เชน โครงการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการคายทักษะทางวิชาการ 
การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

๔. ครูไดรับการพฒันาอยางตอเนื่องในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาดูงาน อบรม
สัมมนา และศกึษาตอตางประเทศ เปนตน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. การผลิตส่ือการสอนของครูในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส ยังมีนอย สวนใหญจะเปน

บัตรภาพ บัตรคํา หรือส่ือส่ิงพิมพ   
๒. การทําวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกไขปญหาผูเรียน ยังไมสงผลถึงตัวผูเรียนอยางแทจริง อีกทั้ง

เปนการทําวจิยัที่ซํ้าซอน เนื่องจากยังไมมีการเผยแพรผลงานวิจยัใหกับบุคลากร/
หนวยงานอืน่  

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

๑. สงเสริมใหครูผลิตส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสใหมากขึน้ โดยเฉพาะสื่อประเภท CAI  , e-
Book  และ การใชระบบ e-Learning ในกระบวนการเรียนการสอน 

๒. เชิญวิทยากรมาใหความรูบุคลากรในดานการทําวิจัยผูเรียนเปนรายบุคคล  และเผยแพร
ผลงานวิจัยใหบุคลากรหรือหนวยงานอืน่ไดรับทราบ เพื่อนําเปนขอมูลในการศึกษาปญหา
และแกปญหาการทําวิจยัซํ้าซอน 

 
ขอเสนอแนะจาก สมศ.ในรอบที่สอง  
 จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ.  ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการเรียน
การสอน  ใหครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และเนนผูเรยีนเปน
สําคัญ คือ "ควรพัฒนาครูในเรื่องการผลิตส่ือการสอน CAI  ดวยการเชิญวิทยากรมาจัดอบรมสัมมนา  
และนําครูไปศกึษาดูงานดานการผลิตส่ือการสอน CAI  รวมทั้งมีการนิเทศติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 
สําหรับการวิจยัในชัน้เรียน ควรใหครูไดรวบรวมปญหาตางๆ ที่พบในการจัดการเรยีนการสอนไวเปน
รายสาระ รายบุคคล แลวตัง้สมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลแลวนํามาแกไขปรับปรงุการ
เรียนการสอน วัดและประเมนิผลสรุปเขียนเปนรายงาน" 
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-๖๕- 

 โรงเรียนไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาดาํเนินการ  โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรียนดังนี ้
 ๑. โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 ๒. โครงการพัฒนาบุคลากร 
 ๓. โครงการวิจัยในชั้นเรยีน 
 ๔. โครงการการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ๕. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 ๖. โครงการคายทักษะทางวชิาการ 
 
 
มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๑  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร 

    จัดการศึกษา 

วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปนสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย ผูบริหารสูงสุดไดรับการแตงตั้งจากมลูนิธิฯ    ใหมาบริหารโรงเรียนและเมื่อครบตามวาระจะมกีาร
สับเปลี่ยนหมนุเวยีนไปยังโรงเรียนตาง ๆ  ในเครือ ฯ       ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารจดัการ       
กําหนดรูปแบบการบริหารงานตามหลักคณุธรรมจริยธรรม ใหความเสมอภาคและยุตธิรรม  มีวิสัยทัศน
และเปาหมายในการจดัการศึกษา    เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหดําเนนิไปตามจิตตารมณของนักบุญหลุยส
มารี   กรีญอง   เดอ  มงฟอรต  ซ่ึงเปนผูกอตั้งมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล        ผูบริหารสงเสริมสนับสนุน
ใหคณะครูและผูเรียนไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการสงเสริมสังคมมนุษยสัมพันธ โครงการ
สงเสริมความสัมพันธกับชุมชน ฯลฯ   โดยคํานึงถึงผูยากไรหรือผูดอยโอกาส มีปฏิสัมพันธอันดีกับ
ชุมชนและสื่อมวลชนทุกแขนง  เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมจะเชิญสื่อมวลชน ชุมชน มารวมกิจกรรมกับ
ทางโรงเรียน เพื่อชวยในการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียนไปสูชุมชนและผูปกครอง
ไดรับทราบผานทางหนังสือพิมพทองถ่ินและสถานีวิทยทุองถ่ิน   

การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร มีการสงครูเขารวมอบรมสัมมนาตามสายงานที่รับผิดชอบทั้ง
ภายในและภายนอก  การสงครูไปศึกษาดงูานในประเทศและตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ฟลิปปนส 
อเมริกา ญี่ปุน  สนับสนนุใหครูไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาตอดานวิชาชพีครู การศึกษาและ
พัฒนาดานภาษาอังกฤษที่ประเทศแคนาดา การจัดทําวิจัยในชัน้เรียนและผลิตส่ือการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับผูเรียน  สงเสริมใหบุคลากรใชหลักคุณธรรม    จริยธรรม  มีความเมตตาตอผูเรียน  รวมถึง
การสงเสริมใหพนักงานของโรงเรียนไดรับการอบรมเสริมทักษะในงานที่รับผิดชอบ   เชน   งานอบรม
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-๖๖- 

พนักงานโภชนาการ  การใหความรูกับผูประกอบอาหาร  การฝกระเบียบวนิัยของพนักงานรกัษาความ
ปลอดภัย  การอบรมการปองกันอัคคีภยั เปนตน ในดานผูเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนใหเปนผูมคีุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับการเรียนรู   

ในปการศึกษา ๒๕๕๑  มกีารดําเนนิโครงการใหมเพือ่พัฒนาคุณภาพผูเรียน เชน  โครงการ
นักเรียนอัจฉรยิะ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการปลูกพืชไรดนิเพื่อชีวิตทีพ่อเพียง  โครงการ
สอนเสริมวันเสาร  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบวัดคุณภาพผูเรียนในระดับมัธยมศกึษา จากเดิมจดัสอบ
ในหองเรยีนมาเปนการสอบรวมภายในยิมเนเซียม   การจัดทําขอสอบกลางของทุกกลุมสาระการเรียนรู  
มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรยีนรู  เพื่อใหมีอาคารเรียนที่เพยีงพอ
และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

นอกจากนี้ผูบริหารมีการจัดสวัสดิการเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ ใหกับบุคลากรในโรงเรียน     
เชน    มีโบนัสประจําป  ของขวัญวันเกิด-วันปใหม  ขวญักําลังใจบุคลากรเมื่อเจ็บปวย โครงการอาหาร
กลางวัน    บุตรครู-นักการเรียนฟรี    ทัศนศึกษาคร-ูนักการ ประจําป  มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการครู 
เพื่อเปนเงนิทนุสะสม  และสามารถนําเงินในกองทุนมาชวยเหลือบุคลากรในโรงเรียนได  จากการ
ดําเนินงานและคุณลักษณะของผูบริหารที่มีความมุงมั่นเสียสละทุมเทในการบริหารงาน สงผลให
บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนมีขวัญ กําลังใจ มีความตระหนกัและปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ ตามนโยบาย วิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน  มีการบรหิารแบบมีสวนรวม  
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนมีความสัมพันธอันดกีับชุมชน  และองคกรตาง ๆ          ตลอดจน
มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

จากผลการดําเนินงานตามโครงการตลอดปการศึกษา สงผลใหผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี ้

๑. มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓. มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๔. มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๕. มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จท้ังปวง (BSG) คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๖. มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบตัิเปนแบบอยางที่ดีในการปฏบิัติตามศาสนกิจ

ในศาสนาทีต่นนับถือ (BSG) คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๗. ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัตตินเปนผูรับใชท่ีดีตามแบบอยางวิถีจิตของ

นักบุญหลุยส มารี (BSG) คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๘. ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษย (BSG) คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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-๖๗- 

๙. เปนขวัญกําลังใจในการสมานสามัคคี ดูแลและรวมมือใกลชิดกับบุคลากรและตนสังกดั 
(BSG) คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

สรุปผลการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมคีุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ  ๑๐๐  อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน  
๑.   ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการทํางาน 
๒.  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมและวิสัยทัศนในการจดัการศึกษา 
๓. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ 
๔. ผูบริหารมีความเปนประชาธปิไตย  ยอมรับความคิดเหน็และความสามารถของผูรวมงาน 
๕. ผูบริหารมีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูยากไร  และผูดอยโอกาส 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ไมมี 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะจากสมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี 

 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพฒันาองคกรอยาง 

     เปนระบบครบวงจร 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มี

การจัดโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน โดยแบงการบริหารออกเปน ๖ ฝาย ไดแก ฝายสํานัก
ผูอํานวยการ ฝายวิชาการ ฝายปกครอง ฝายกิจกรรม ฝายบริการ และ ฝายธุรการ-การเงิน มีโครงสราง
การบริหารแสดงขอบขายหนาที่ของแตละฝาย และคําส่ังแตงตั้งบุคลากรประจําป โดยพิจารณาตามวุฒิ
การศึกษา ความรูความสามารถและประสบการณ มีภราดาคณะเซนตคาเบรียล ซ่ึงไดรับการแตงตัง้จาก
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลเปนผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน มภีราดาที่ประจําอยูในโรงเรียนเปนรอง
ผูอํานวยการ และมีคณะครูผูรวมบริหารที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่หัวหนาฝาย มีคณะกรรมการที่
ปรึกษาผูอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน  ซ่ึงไดรับการคัดเลือกมาจากตัวแทนผูปกครอง
ตัวแทนจากองคกรชุมชน ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนคณะครู มีการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ โดยกําหนดไวเดือนละ ๒ คร้ัง อีกทั้งการประชุมฝายตางๆ ตาม
ปฏิทินที่กําหนด  มีการประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน เดือนละ ๑ คร้ัง มแีผนยุทธศาสตรของโรงเรียนเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนระยะเวลา ๕ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
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-๖๘- 

เปาหมาย ยุทธศาสตร สอดคลองตามนโยบายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล และสอดคลอง
กับพระราชบญัญัติการศึกษา โดยจัดใหมีการทําแผนปฏิบัติการประจําป เพือ่เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อนิเทศติดตามการทํางานของแตละฝาย มีการประเมินผล 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ เปนลายลักษณอักษร 
 ในสวนของระบบสารสนเทศ โรงเรียนวางแผนใหมีคณะกรรมการสารสนเทศเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบจัดทําโปรแกรมการจัดระบบฐานขอมูล เพื่อสามารถเชื่อมโยงกันไดในแตละฝาย  มีการ
ตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพภายในและภายนอก โดยการเขารับการประเมินจากงานมาตรฐาน
การศึกษาของมูลนิธิฯ  ปการศึกษาละ ๑ คร้ัง และจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในทกุ ๕ ป 
 โรงเรียนมีการวางแผนเพื่อพฒันาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยจดัใหมีโครงการสงบุคลากรเขา
รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก โครงการศึกษาตอตางประเทศโดยสงบุคลากรศึกษาตอดาน
ภาษาอังกฤษหลักสูตร  ๕  เดือน ที่ประเทศแคนาดา  ในปการศึกษา  ๒๕๕๑   ไดสงครูไปศึกษาที่
ประเทศแคนาดา จํานวน  ๒ รุนๆ  ละ ๓ คน  อีกทั้งสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและ
ศึกษาตอวิชาชพีครู   มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบคุลากรโดยวิธีการประกาศรบัสมัครครูผานทาง
เวปไซดของโรงเรียน  มีการสอบสัมภาษณ   ทดสอบการสอน หากเปนบุคลากรทางการศึกษาจะ
ทดสอบการฝกปฏิบัติจริง  และเมื่อผานกระบวนการดังกลาวแลว  ทางโรงเรียนจะทดลองงาน  ๓  เดือน  
โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของจะทําการประเมินการทํางานระยะเวลา  ๑  เดือน  และ  ๓  เดือน  มคีูมือ
ครูไวสําหรับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  ทาง
โรงเรียนจะมกีารประเมินคณุภาพบุคลากร  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง เปนขั้นตอนตามกระบวนการทีชั่ดเจน
สามารถตรวจสอบได 
 
ผลการดําเนินงาน  
 จากการดําเนินงานตามโครงการ สงผลใหเกิดการพัฒนาของบุคลากรในองคกร ดังนี ้

๑. มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารที่มีความคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนได
เหมาะสมตามสถานการณ  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒. มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน  คิดเปนรอยละ 
๘๐ 

๓. มีระบบการประกันคณุภาพภายในทีด่ําเนนิงานอยางตอเนือ่ง  คิดเปนรอยละ ๗๕ 
๔. มีการนําพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ ๘๕.๗๑ 
๕. ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพงึพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน คิดเปนรอยละ 

๑๐๐ 
๖. มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เปนระบบ ( BSG )  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๖๙- 

๗. มีระบบการรักษาวินัยและใหรางวัลท่ีมีความชัดเจนยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได (BSG) 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๘. สถานศึกษามคีวามเขาใจ วสิัยทัศน ปรัชญา แรงบันดาลใจ และความหวังตามลักษณะเฉพาะ
ของการศึกษาเซนตคาเบรียล ( BSG )  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๙. มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่เอ้ือและสนับสนุนใหผูเรียนและบุคลากรไดพฒันาเต็ม
ศักยภาพของตนทุกมิติ ( BSG )  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๑๐. สถานศึกษามกีารบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมลูนิธิคณะเซนตคา- 
         เบรียลแหงประเทศไทย  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง 
ระบบบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร คิดเปนรอยละ ๙๔.๐๗ อยูในระดับ
คุณภาพดีมาก 
 
จุดเดน 

๑. มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการโดยใหคณะกรรมการมีสวนรวมในการคิด
วางแผนและตดัสินใจในการดําเนินงานและการบริหารโรงเรียน 

๒. มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มกีารปฏิบัติงานตามสายงานไดคลองตัว 
๓. มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เปนระบบ  

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ๑.     สารสนเทศของหนวยงานยังไมเปนปจจุบัน มีขอมูลที่หลากหลาย และขาดความถูกตอง 

๒.    การติดตาม ตรวจสอบ การนิเทศผลการดําเนินงานของแตละฝาย ยังไมชัดเจน และยังไม 
        มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

๑. จัดระบบการจดัเก็บขอมูลสารสนเทศของหนวยงานใหเปนปจจุบัน และมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลกอนนําไปใช 

๒. จัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของแตละฝาย  โดยจดัทําปฏิทินการ
นิเทศของฝายตาง ๆ ตลอดทั้งปการศึกษา 

 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี   
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๐- 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนไดวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน โดยจดัการศึกษาตามปรัชญานโยบายการจดัการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรี
ยลแหงประเทศไทย  มีผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งจากสวนกลาง  เพื่อรับตําแหนงตามวาระ ๆ ละ ๓ ป  
จัดโครงสรางการบริหารออกเปน  ๖  ฝาย  คือ ฝายสํานกัผูอํานวยการ  ฝายวิชาการ  ฝายกิจกรรม  ฝาย
ปกครอง  ฝายบริการ และฝายธุรการ-การเงิน ในแตละฝายจะมกีารกระจายอํานาจไปยังหัวหนางาน
รับผิดชอบ และปฏิบัติหนาทีต่ามบทพรรณนางาน  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวม โดยเปด
โอกาสใหบุคลากรรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการจัด
การศึกษา  โดยจัดใหมกีารอบรมสัมมนากอนเปดภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่  ๒ เพื่อระดมความคิด
และวิธีการพฒันาสถานศึกษา มีการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนที่กาํหนดไว เปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใชงบประมาณตามที่กําหนด   มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหาร  คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน  และจัดประชุมภาคเรยีนละ  ๑  ครั้ง  จัดใหมีการประชุม
ผูปกครองภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่  ๒  เพื่อรับทราบนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผาน
มาแจงใหกับผูปกครองและชมุชนไดทราบในวนัพบผูปกครอง และวันรายงานผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน     
มีการจัดทํารายงานประจําปของโรงเรียน เพื่อเผยแพรไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาสัมพนัธให
ชุมชนทั่วไปไดรับทราบ ตลอดจนมีการนําผลการดําเนนิงานมาจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
ปรับปรุงแกไขกระบวนทัศนในการดําเนนิงานในปตอ ๆ ไป 

 

ผลการดําเนินงาน   
 จากการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกลาว  สงผลใหสถานศึกษามีคุณลักษณะดังนี ้

๑. สถานศึกษามกีารกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒. สถานศึกษามกีารบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๓. สถานศึกษามคีณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๔. สถานศึกษามรูีปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๕. สถานศึกษามกีารตรวจสอบและถวงดุล คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๖. สถานศึกษาเปนสถานศึกษาที่บริหารจัดการโดยคณะภราดารวมกับกลุมฆราวาส(BSG) 

รอยละ ๑๐๐ 

๗. สถานศึกษามกีารนําหลักธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิตของนักบุญหลุยส  มารี มาเปน
แนวทางหลักในการประยุกตใชในการบริหารจัดการ (BSG) คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๑- 

สรุปผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่ ๑๓ การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชสถาน 
ศึกษาเปนฐาน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐   อยูในระดับคุณภาพดีมาก 

 

จุดเดน   
๑. จัดการศึกษาตามปรัชญานโยบายของมูลนธิิคณะเซนตคาเบรียล 

๒. บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

๔. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการจัดการศกึษา  แจงใหกบัผูปกครองและชุมชนทราบในวนั
พบผูปกครอง  ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  และการเผยแพรเอกสารไปยังหนวยงานตนสังกัด
รับทราบ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา   

-  โรงเรียนไมไดกําหนดตัวช้ีวดัความสาํเร็จของแผนยทุธศาสตรในแตละปการศึกษา จึงไม
สามารถตรวจสอบไดวา ในแตละปการศึกษา มีผลการดําเนินเปนไปตามเกณฑที่กําหนดหรือไม 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต   
 ปรับปรุงตัวช้ีวัดความสําเร็จในแผนยุทธศาสตร   ปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๔ โดยการกําหนด
ตัวช้ีวดัเปนรายปการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 

 ไมมี  
 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
วิธีดําเนินการ 

โรงเรียน ไดจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับ
เปาหมายของการจัดการศกึษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิม่เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเพื่อจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการกําหนดจุดหมาย วัตถุประสงคของหลักสูตร และคณุลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน โดยยดึแนวทางตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แผนการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ โรงเรียนสงเสริมใหคณะครูไดพัฒนาหลักสูตรและจัดทําส่ือการ
เรียนการสอนอยางหลากหลาย ตามสาระการเรียนรู มกีารปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๒- 

ครอบคลุมและเหมาะสมตอความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชมุชน  จัดใหมกีารประชุม เพื่อรับ
ฟงความคิดเหน็ ความตองการของผูปกครอง ชุมชน ในวันพบผูปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  มี
การประชุมตัวแทนผูปกครองในแตละหองเรียน เพือ่แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและเสนอแนะดานการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จัดอบรมบุคลากร และสงบุคลากรเขารับการอบรมภายนอกดานการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั การเรียนการสอนแบบพหุปญญา การจัดทํามาตรฐานการ
เรียนรูกลุมสาระฯ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย การ
วัดและประเมนิผลที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  สงเสริมใหครูผูสอนผลิตส่ือภาคเรียน
ละ ๑ ช้ิน  และจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน จัดทําการวิจัยในชั้นเรยีน ปการศึกษาละ ๑ เร่ือง 
เพื่อแกปญหาและนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนใหสูงขึ้น  มี
การนิเทศการสอนโดยหวัหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนาแผนก และหัวหนาฝายวิชาการ ภาคเรียนละ 
๑ คร้ัง เพื่อกํากับติดตามผลการจัดการเรยีนการสอนของครู มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ เดือนละ ๒ คร้ัง  มีการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู บันทกึหลังสอน การวดัประเมินผล และ
การรายงานผลของผูเรียนอยางเปนระบบ  มีการนําภูมปิญญาทองถ่ินมาใชในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในชัน้เรียน และเชิญวิทยากรทองถ่ินมาทําการสอนและถายทอดความรู เชน การทอผาไหม 
การปนดินดานเกวียน ประวัติเมืองโคราช ภาษาถิ่น (โคราช) การนวดแผนโบราณ การทําเสนขนมจีน 
ขนมไทย น้าํสมุนไพร ฯลฯ โครงการคายวิชาการ โครงการทัศนศึกษา และกิจกรรมชุมนุมในโรงเรียน 
สรางบรรยากาศในการจดัการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมและปฏิบัติไดดวยตนเอง เชน 
โครงการนิทรรศการ ๑๒ เดือน โครงการวันวิชาการ และโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางดาน
วิชาการ เปนตน 
 
ผลการดําเนินงาน 

จากผลการดําเนินงานตามโครงการตลอดปการศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีการจดัหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 

๑. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. มีรายวิชาและ กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรยีนตามความสนใจ คิดเปนรอยละ 

๑๐๐ 
๓. มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถ

ของผูเรียน คิดเปนรอยละ ๘๐.๐๐ 
๔. มีการสงเสริม พัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรูและส่ืออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการ

เรียนรู คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๕. มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสงตอขอมูลของผูเรียน คิดเปนรอยละ 

๑๐๐ 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๓- 

๖. มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 
๑๐๐ 

๗. มีการนําแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 
๑๐๐ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั คิดเปนรอยละ ๙๗.๑๔   อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

จุดเดน 
๑. มีหลักสูตรเฉพาะตามความตองการของทองถ่ิน เชน หลักสูตรทองถ่ินแตละกลุมสาระฯ  
๒. มีการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เชน การจดัโครงการคายทักษะทางวิชาการ

ตามกลุมสาระตางๆ เชน วทิยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา โครงการทัศนศึกษาตาม
ระดับชั้น โครงการการเรียนการสอนแบบบูรณาการแตละระดับ  กิจกรรมชุมนมุตางๆ  
ฯลฯ  

๓.  มีการจัดทําแผนการสอนและบันทึกหลังสอนทุกรายวชิา 
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. มีรองรอยของการพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร  แตไมพบวามีการประเมนิผลการใชหลักสูตร
ทั้งระบบ 

๒. พัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส เชน e-Learning , e-Book , CAI , CD , VDO  ให
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่จัดเตรียมไวตามหองเรียน 

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

จัดอบรมครูเร่ืองการสรางสื่อนวัตกรรม e-Learning , e-Book , CAI , CD , VDO  ที่สงเสริมการ
จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหครูไดนาํความรูไปประยุกตใชในการสรางสื่อการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย เผยแพรความรูตางๆรวมทั้งการสงงานผานทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ขอเสนอแนะจาก สมศ.ในรอบที่สอง  
 จากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ.  ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา 
ใหมีการจดัหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคือ "สถานศึกษาควรพัฒนาครูใน
เร่ืองการผลิตส่ือการสอน CAI  ดวยการเชิญวิทยากรมาจัดอบรมสัมมนา  และนําครูไปศึกษาดูงานดาน
การผลิตส่ือการสอน CAI  รวมทั้งมีการนิเทศติดตามผลอยางสม่ําเสมอ"   



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๔- 

 และโรงเรียนไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาดําเนินการ  โดยจดัทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรียนดังนี ้
 ๑. โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 ๒. โครงการพัฒนาบุคลากร 
 ๓.  โครงการวิจัยในชั้นเรยีน 
 ๔.   โครงการการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ๕.   โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 ๖.   โครงการคายทางวิชาการ 

 

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพของผูเรียนอยาง
หลากหลาย  เชน  ดานวิชาการ  มีการจัดสอนเสริมเด็กออนติวเขมเด็กเกง  โดยจัดการสอนเสริมหลังเลิก
เรียน  เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเตรียมความพรอมในการสงเขาแขงขันทั้ง
ภายใน-ภายนอก โครงการสอนเสริมวันเสารใหกับผูเรียนในชวงชัน้ที่ ๑-๓ โดยไดรับสนับสนนุจาก
สมาคมผูปกครองและครูฯ   ติวนักเรยีนระดบัมัธยมศึกษาปที่ ๖  ตลอดภาคเรียนที่ ๒   เพื่อเตรียมความ
พรอมในการศกึษาตอ  จัดกจิกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการ  และความคิด
สรางสรรค  เชน  โครงการนิทรรศการ  ๑๒  เดือน  มีการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการของกลุม
สาระฯ  ตางๆ  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามสายชั้น  จัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อผูเรียนได
เรียนรูสภาพจริง  พัฒนาและสงเสริมดานกีฬา เชน จัดกจิกรรมกีฬา – กรีฑาสีภายใน  โครงการนักกีฬา
ชางเผือก กรีฑา  บาสเกตบอล  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ เชน 
ชุมนุมทักษะดานวิชาการ  ชุมนุมงานฝมือ  ชุมนุมความรูรอบตัว   สงเสริมผูเรียนดานศิลปะ  ดนตรี  
เชน การประกวดรองเพลงโครงการเสียงใสสูดวงดาว   การแขงขันวาดภาพระบายสี  การจัดกจิกรรม
คายศิลปะ  คายดุริยางค  คายเยาวชนรักษปา คาย ACN นอยรักษปา นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมกับ
ชุมชนในวันสาํคัญทางศาสนา  เชน  ถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้าํฝน  คายพทุธิคุณ ที่วัดตางตา  
กิจกรรมรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต   กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมโบวล่ิงการกุศลรวมกับ
สมาคมผูปกครอง  จัดกจิกรรมใหนกัเรยีนไดจัดรายการวิทยุชุมชน    จดักิจกรรมใหนกัเรยีนรูจัก
เสียสละ แบงปนผูอ่ืนโดยบริจาคสิ่งของใหกบับานพักคนชรา  และผูพกิาร     อบรมมารยาท และการทํา
ความเคารพแบบไทยดวยการไหวระดับตางๆ  เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณีที่ดขีองไทย   จดัตั้ง
คณะกรรมการวัฒนธรรมไทย  เพื่อเปนแบบอยางในการรณรงคใหผูเรียนมีกริยามารยาท และความ



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๕- 

ประพฤติเรียบรอย  จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  เชน  การเลือกตั้งประธานนักเรยีนและ
คณะกรรมการนักเรียน  และโครงการแยกขยะในโรงเรียนซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการนักเรยีน 
 
ผลการดําเนินงาน 

จากผลการดําเนินงานตามโครงการตลอดปการศึกษา สงผลใหสถานศึกษามกีารจดักิจกรรม
สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ดงันี้ 

๑. มีการจัดและพฒันาระบบดแูลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. มีการจดักจิกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด

สรางสรรคของผูเรียน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓. มีการจัดกจิกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนให

เต็มตามศักยภาพ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๔. มีการจัดกจิกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม คดิเปนรอยละ ๑๐๐ 
๕. มีการจัดกจิกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป และกีฬา/นันทนาการ คิดเปนรอยละ 

๑๐๐ 
๖. มีการจัดกจิกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูิปญญาไทย คิดเปน

รอยละ ๑๐๐ 
๗. มีการจัดกจิกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๘. มีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกวางเปาหมาย โดยเชื่อมโยงองคความรูของตน

กับความเปนสากล (BSG) คิดเปนรอยละ ๗๕ 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที ่ ๑๕ สถานศกึษามีการจดักิจกรรมสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียนอยางหลากหลาย คิดเปนรอยละ   ๙๖.๘๘    อยูในระดับคุณภาพดีมาก 
 

จุดเดน 
๑.   สงเสริมคุณภาพของผูเรียนดานวิชาการ เชน การสอนเสริมเด็กออน   การติวเขมเด็กเกง 
๒.  สงเสริมผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางวิชาการ และความคิดสรางสรรค  เชน  นิทรรศการ  ๑๒

เดือน การแขงขันทักษะวิชาการของกลุมสาระฯ  การเขาคายวิชาการ  การสอนแบบบูรณา
การตามสายชัน้   กิจกรรมเกมเอแม็ท   ครอสเวอรส  คําคม ซูโดกุ 

๓. สงเสริมผูเรียนไดพัฒนาศกัยภาพดานดนตรี  กีฬา  เชน  จัดแขงขันรองเพลงในโครงการ
เสียงใสสูดวงดาว   แขงขนัดนตรีสากล    โครงการชางเผือกกรีฑา  บาสเกตบอล  

 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๖- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
สนับสนุนใหผูเรียนนําความรูที่ตนสรางขึ้นไปเปรียบเทียบกับความรูที่พบตามแหลงความรู

อ่ืนๆ ใหมากขึน้ 
 
แนวทางการพฒันา 
 จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรูจักเปรียบเทียบขอแตกตางขององคความรูที่ตนเองคนพบ และ
ความรูตามแหลงความรูอ่ืน ๆ โดยอาจจะจดัในรูปของนทิรรศการโครงงาน หรือการแขงขันโครงงาน
ในโรงเรียน เปนตน 
 
ขอเสนอแนะจากสมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี 
 

มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม 

  ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
วิธีดําเนินงาน 
  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ตั้งอยูในแหลงชุมชนเมอืง  มีสภาพการจราจรสะดวก
คลองตัว แมวาจะมีอาณาเขตติดกับถนนมติรภาพ แตอาคารเรียนที่ตั้งอยูหางจากถนนมิตรภาพประมาณ  
๒๐๐  เมตร  สงผลใหผูเรียนไมไดรับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศและเสยีง   ภายในบริเวณ
โรงเรียนมีตนไมและจดัสรางสวนหยอมทีใ่หความรมร่ืนแกผูเรียนและผูปกครองไดพักผอนในเวลาวาง 
ปรับเปลี่ยนเสาธงใหมใหมีขนาดใหญขึ้น มีสวนหนิ สวนการละเลนเด็กไทย สวนสมุนไพร สวน
สุขภาพรอบสนามกรีฑา ใหผูเรียนไดพฒันากลามเนื้อ และมีสุขภาพที่แข็งแรง มีศาลาพักผอนกลางน้ํา 
มีศาลาพักผอนหลังอาคารสัพพัญูพรอมดวยส่ือส่ิงพิมพและวารสารหองสมุดสัญจรไวบริการแกครู 
นักเรียน และผูปกครอง มีมานั่งไมบริการตามจุดตาง ๆ รอบบริเวณโรงเรียนอยางเพียงพอ เพิ่มจุด
บริการน้ําดื่ม เพิ่มสวนสนุกดานหลังอาคารคาเบรียลสําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา มพียาบาล
วิชาชีพจากโรงพยาบาลเซนตเมรี่ใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกผูเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน 
มีการอบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําโรงเรียน (อสร.) สงผูเรียนเขารวมกิจกรรมโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ซ่ึงจัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมา มีระบบรักษาความปลอดภัยทีรั่ดกุมและถูกตอง  มี
สายตรวจ ๑๙๑ มาดูแลความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนทุก ๒ ช่ัวโมง เชิญเจาหนาที่ตํารวจภูธรภาค ๓ 
มาใหความรูเร่ืองความปลอดภัยแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีการสาธิตและฝกปฏิบัติการปองกัน
อัคคีภัยใหกับบุคลากรและผูเรียน  มีแผนการเตรียมความพรอมรับสถานการณน้ําทวม 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๗- 

ดานอาคารเรียน มีแผนการปรับปรุงซอมแซม และทาสีใหดูใหม สะอาดตาอยูเสมอ   ใน
หองเรียน มีการจัดหาอุปกรณส่ือการสอน เชน เครื่องเลน CD , โทรทัศน, เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  ไว
อยางเพียงพอและอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา  มีมมุหนังสือ มุมความรูในหองเรียน ตูเอกสารใน
การจัดเก็บผลงานของผูเรียน เพื่อสงเสรมิใหผูเรียนรักการเรียนรู   มีการจัดทําปายความรู ตาม walk 
way  และตามจุดตาง ๆ มีหองปฏิบัติการ ที่เพียงพอเหมาะสมและหลากหลาย เพื่อสนองตอการเรียน
การสอนของครูและผูเรียน มีส่ืออุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนอยาง
ครบครันและใชประโยชนไดอยางคุมคา โดยไดแยกหองปฏิบตัิการออกเปนสวนตางๆ คือ 
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองศิลปะ หองดนตรีไทย หองดนตรสีากล หองดุริยางศ หองนาฏศิลป 
หองสมุด หองแนะแนว หองพยาบาล สระวายน้ํา หองปฏิบัติการกลุมสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม 
และหองปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอร-อินเทอรเน็ต มียิมเนเซียมสําหรบัจัดการเรียนการสอนพละศึกษา 
การจัดกจิกรรม และการใหบริการกับหนวยงานภายนอกในการจัดแขงขันกีฬา  

โรงเรียนมีการวางแผนในการใชหองปฏิบัติการ โดยจัดทําตารางการใชที่สอดคลองกับการ
เรียนการสอน เพื่อใหครูและผูเรียนทกุคนไดเขาใชตามตารางสอนหรือชวงเวลาพกั สงผลใหผูเรียนได
เกิดการเรยีนรูจากประสบการณ ไดฝกปฏบิัติจริง มีความเขาใจในการปฏิบัติเปนอยางดี  

 
   ผลการดําเนนิงาน 

จากผลการดําเนินงานตามโครงการตลอดปการศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีการจัดสภาพ 
แวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ดังนี ้

๑. มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. มีการสงเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผูเรียน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓. มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการ

เรียนรูแบบมีสวนรวม คดิเปนรอยละ ๑๐๐ 
๔. มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพยีงและ

อยูในสภาพใชการไดดี คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๕. มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๖. มีการฝกอบรมใหความรูกับบุคลากรในดานสุขภาพและความปลอดภยั (BSG) คิดเปนรอย

ละ  ๘๓.๓๓ 
สรุปผลการประเมินตนเอง ในมาตรฐานที ่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพ แวดลอมและการ

บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ คดิเปนรอยละ ๙๒.๒๒ อยูในระดับ
คุณภาพดีมาก 

 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๘- 

จุดเดน 
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลเซนตเมรี่คอย

ใหบริการดานสุขภาพและอนามัยแกผูเรียน มีหองปฏิบัติการตางๆ อยางครบครัน 
๒.  โรงเรียนอยูหางไกลจากมลภาวะทางเสียง เนื่องจากอยูหางจากถนนสายหลัก 
๓. มีการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูแหงใหม แทนอาคารโภชนาคารหลังเดิม เพื่อเปนศูนย

การเรียนรูที่ทนัสมัย และเพยีงพอตอจํานวนนักเรยีน  
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑.  จัดทําสารสนเทศแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 
๒.  จัดใหมกีารฝกซอมการปองกันตนเองจากอัคคีภยัอยางตอเนื่อง  

 
แนวทางการพฒันา 

๑.  รวบรวมแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน จากกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  
๒. เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูและฝกปฏิบัตกิารปองกันตนเองจากอัคคภีัย พรอม

ทั้งติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 
 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี 
 
มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 

มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 
วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียน มีการสนับสนุนใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ    สงเสริมใหผูเรียนไดสรางและพัฒนาความรู ของตนเองตามศักยภาพ  สามารถ
ถายทอดใหกบัผูอ่ืนได เชน ศึกษาแหลงเรียนรูวิธีการทาํขนมจีนประโดก หมูบานประโดกโคกไผ การปน
เครื่องปนดินเผาดานเกวียน โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เชิญวิทยากรในทองถ่ินมาสาธิต
ใหความรู และฝกปฏิบัติ  โครงการคายทักษะทางวิชาการไดเชิญวทิยากรมาบรรยายใหความรูแกผูเรียน 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ มีการศึกษาดูงานจากแหลงการเรียนรูตางๆ โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการโดยมุงพัฒนาผูเรียนตามศกัยภาพและความแตกตางของบุคคลตามกลุมสาระการเรียนรู 
โครงการนิทรรศการ ๑๒ เดือน จดัแขงขันทักษะทางวิชาการในแตละกลุมสาระการเรียนรู  โครงการ
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการดานสังคม และวัฒนธรรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานภมูิปญญา
ทองถ่ินผาไหมปกธงชัย ในการจัดกิจกรรมชุมนุมของผูเรียน มีการเชิญวิทยากรจากทองถ่ิน เชน การทํา
ขนมจีนประโดก การปนเครื่องปนดินเผาดานเกวียน การมัดยอมผาไหม การนวดแผนไทย มาอบรมและฝก



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๗๙- 

ทักษะใหกับผูเรียน โครงการเศรษฐกจิพอเพียง จดักิจกรรมการเรียนการสอนในดานหลักเศรษฐกิจที่
พอเพียงในชัว่โมงโฮมรูม จัดทัศนศกึษาพิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน บานโกรกเดือนหา ตําบลชัยมงคล 
มอบหมายใหแตละกลุมสาระการเรียนรูไดจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน โดยรวบรวมภมูิปญญาทองถ่ินที่สําคัญ
ของจังหวดันครราชสีมา นํามาบูรณาการกับเนื้อหาการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู อีกทัง้ยังทําการ
เปดสอนในรายวิชาทองถ่ินของเราในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีกิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรมและ
จริยธรรม      โดยจัดใหผูเรยีนเขาคายพุทธิคุณ    ที่วัดตางตา อ.เมือง จ. นครราชสีมา  จัดคายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ณ วดัเขาแจงธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นิมนตพระสงฆมาสอนวิชาพระพุทธศาสนาสัปดาหละ 
๑ คาบเรียน เพือ่ปลูกฝงใหผูเรียน เห็นคุณคา ความสําคัญของศาสนาและภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนมีความ
เขาใจในหลักธรรมอยางลึกซึ้ง 
 

ผลการดําเนินงาน 
จากผลการดําเนินงานตามโครงการตลอดปการศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีการสนบัสนุนและ

ใชแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี ้
๑. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญา ในทองถ่ิน  คิดเปน

รอยละ  ๑๐๐ 
๒. สนับสนุนใหมีแหลงเรียนรู ภูมิปญญาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง   ในมาตรฐานที ่๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น  คิดเปนรอยละ   ๑๐๐    อยูในระดับคณุภาพดีมาก 
 

จุดเดน 
โรงเรียนไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกและแหลงชุมชนตางๆ เพื่อเขามามีสวนรวม

ในการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหไดเห็นคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
จัดใหมีการเชือ่มโยง แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเรียน กบัแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาในทองถ่ิน 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาใน
ทองถ่ิน  
 

ขอเสนอแนะจากสมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๘๐- 

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการ  

      และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 

วิธีดําเนินงาน 
 โรงเรียนมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนมนษุยที่สมบูรณ  ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม  จึงมีการรวมมือระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน  โดยใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เชน  การ
แขงขันกฬีารวมกันในเครือมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย การแขงขันเชื่อมความสัมพันธครูใน
วันครูที่มหาวทิยาลัยวงษชวลิตกุล การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธกับศิษยเกาฯ      อีกทั้งยงัเปด
ใหบริการอาคารสถานที่  เชน สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สระวายน้ํา ลานเอนกประสงคสระวายน้ํา 
ยิมเนเซยีม สนามบาสเกตบอล หอพักนกัเรียนประจํา หองประชุมชัน้ ๕ อาคารสัพพัญู  เพื่อจัด
กิจกรรมขององคกรตางๆ ไดแก สถานีตํารวจภูธรภาค ๓ นครราชสีมา  สถาบันกวดวิชา KORAT  
CADET ชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา กลุมโรงเรียนเมือง ก.ท.ม. ชมรมเพื่อนสุวัจน โรงพยาบาล
เซนตเมรี่ บริษัท เดอะมอลลราชสีมาจํากัด บริษัทเลิรนนิ่ง ทรี จาํกัดบริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง  
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  โรงเรียนชุมชนบานประโดก–โคกไผ (สํานักงานกลุมโรงเรียนเมือง ก.ท.ม.) 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  บริษัทซุปเปอรจิ๋ว จํากดั  กระทรวงพลังงาน บริษัทพาโนรามา เวิลดไวด 
จํากัด ศิษยเกา  ACN ม.๓  รุนที่ ๑๐  ศูนยตรวจคนเขาเมืองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ บริษทั มารเก็ต รีอินฟอรส จํากัด เปนตน   มสีวนสุขภาพภายใน
โรงเรียนไวใหบริการแกครู ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนใกลเคียง สามารถเขามาใชบริการสถานที่ เพื่อ
ออกกําลังกายใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และยังรูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชน ปลอดจากสารเสพ
ติด  นอกจากนี้โรงเรียนยังใหความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถ่ินในการใชสถานที่ใน
โรงเรียนเปนหนวยเลือกตั้งตางๆ เชนการเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) การ
เลือกตั้งคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.) การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาชิกสภาเทศบาล  (ส.ท.) 
ซ่ึงเปนหนวยเลือกตั้งกลางในเขตชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนตเมรี่ เปนตน  อีกทั้งยังมีโครงการสัมผัส
ชีวิตผูดอยโอกาสโดยนําคณะครูและผูเรียนออกไปใหความรูดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพวิเตอร 
คุณธรรม-จริยธรรม และนันทนาการใหกับสตรีและเยาวชนที่สถานสงเคราะหบานนารีสวสัดิ์เปน
ประจําทุกวันเสารของตนเดือน  มีโครงการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน จัดกจิกรรมโลกทั้งใบยกให
คนชรา กิจกรรมการสรางกุศลเพื่อแบงปนปวงประชา โดยการบริจาคขาวสาร อาหารแหง เครื่องนุงหม 
และยารักษาโรคใหกับคนชรา และผูดอยโอกาสทางการศึกษา  กิจกรรมสัมผัสชีวิตผูบกพรองทาง
สายตา บกพรองทางการไดยิน บกพรองทางสมอง เด็กกําพรา ผูติดเชื้อ HIV การใหความชวยเหลือ
ผูเรียนและผูปกครองที่เจ็บปวย การชวยเหลือผูเรียนที่ประสบอัคคีภัย  การเขารวมกจิกรรมตาง ๆ กับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้น เชน รวมกจิกรรมวันพอ-วันแมแหงชาต ิ กจิกรรมวันสําคญัทาง
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-๘๑- 

ศาสนา  การสงบุคลากรเปนวิทยากรและคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน
ภายนอก โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกบัสมาคมผูปกครองและครูฯ สมาคมศิษยเกา โดยการจัด
กิจกรรมรวมกนั เชน งานแรลลี่การกุศล งานโบวล่ิงการกศุล  การมอบทุนการศึกษาและทุนเรียนดี ทุน
ความประพฤติเรียบรอย สนับสนุนเงินรางวัลและมอบรางวัลครูดีเดนของโรงเรียน จัดโครงการสอน
เสริมวันเสาร โครงการวิทยชุุมชน โครงการผาปาการศึกษา ฯลฯ  โรงเรียนมีการประสานความรวมมือ
กับมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยในการสงบุคลากรเขารวมเปนคณะกรรมการ/
อนุกรรมการตาง ๆ มีการอบรมสัมมนา และเขารวมประชุมตลอดปการศึกษา  
 
ผลการดําเนินงาน 

 จากผลการดําเนินงานตามโครงการตลอดปการศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีการรวมมือ
กันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถี
การเรียนรูในชุมชน ดังนี ้

๑. เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. มีการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓. สถานศึกษามกีารประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศษิยเกา องคกรอ่ืน ๆ 

อยางเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาสถานศึกษา (BSG) คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๔. สถานศึกษามสีวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ กับสถาบันของโรงเรียนในเครอืมูลนิธิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 

 

 สรุปผลการประเมินตนเอง   ในมาตรฐานที ่๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน 
องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครฐัและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชมุชน 
คิดเปนรอยละ  ๑๐๐    อยูในระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
จุดเดน 

๑.  โรงเรียนมคีวามพรอมในดานอาคารสถานที่ และอุปกรณอํานวยความสะดวก อีกทั้งอยูใน
ชุมชนที่มีการคมนาคมสะดวก  จึงสามารถใหบริการกับชุมชนไดตามความตองการของ
ชุมชน 

๒. มีบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สงผลใหไดรับเชิญใหเปน
วิทยากรภายนอกของชุมชนอยางสม่ําเสมอ เชน การเปนพิธีกร การเปนคณะกรรมการ
ตัดสินดานวิชาการ  กีฬา  ดนตรี  และการจัดกิจกรรมนนัทนาการ 
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-๘๒- 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 จัดกิจกรรมหรือการใหบริการดานวิชาการแกชุมชน โดยตระหนักวา โรงเรียนเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน และเปนองคกรสําคัญที่จะรวมกันพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญและพึ่งตนเองไดอยางยั่งยนื 
 
แนวทางการพฒันา 
 สํารวจความพงึพอใจของชุมชน และหนวยงาน ที่มาใชบริการดานตาง ๆ ของโรงเรียน และ
สํารวจความตองการของชุมชน ในการใหบริการของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียน เปนแหลงวิทยาการใน
การแสวงหาความรูของชุมชนอยางแทจริง 
 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง  
 ไมมี 
 
มาตรฐานฝายการเงิน 
 
มาตรฐานที่ ๑ โรงเรียนมีการบริหาร จัดการดานการเงนิอยางเปนระบบ  มีความโปรงใส และ 
                          สามารถตรวจสอบได 
วิธีดําเนินงาน 
  โรงเรียนจัดทําบัญชีที่เปนระบบและเปนปจจุบันสามารถตรวจสอบได   โดยมีการนํา
ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการดานการเงนิ ไดเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแก
บุคลากรจัดใหบุคลากรไดศึกษาดูงาน  และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกับโรงเรียนใน
เครือฯ มีการจัดทําบัญชีโดยแยกหมวดหมูตามหลักการบัญชี  มีการสรุปรายรับ และการนําเงินฝาก
ประจําวนั เปนปจจุบันการปฏิบัติงานของบุลากรแผนกการเงินเปนไปตามบทพรรณนางาน มีระเบียบ
และคูมือในการจัดเก็บเงนิและแจงใหผูเกี่ยวของทราบ และมีการบันทกึการเบิกเงนิลงในทะเบียนเปน
ปจจุบัน 
  
ผลการดําเนินงาน 

  จากผลการดําเนินงานตามโครงการตลอดปการศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีการ
บริหาร จัดการดานการเงนิอยางเปนระบบ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  ดังนี ้

๑. มีระบบการรับเงินที่ชัดเจน ถูกตอง และเปนปจจุบัน คดิเปนรอยละ ๑๐๐ 
๒. โรงเรียนมีระบบการจายเงนิที่ชัดเจน ตรวจสอบได และเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓. มีระบบการบนัทึกบัญชีที่เปนมาตรฐานตามหลักการบัญชี คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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-๘๓- 

๔. มีการบริหารจดัการงบประมาณ มีระบบและมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 สรุปผลการประเมินตนเอง   ในมาตรฐานที่ ๑ สถานศึกษามีการบริหาร จัดการดาน
การเงินอยางเปนระบบ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได คดิเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐   อยูในระดับ
คุณภาพดีมาก 
 

จุดเดน                 
๑. การใหบริการที่รวดเร็ว ประทับใจแกผูมาใชบริการ 
๒.  มีการทํางานอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน ถูกตอง โปรงใส  สามารถตรวจสอบได 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑.   จัดใหมีการอบรมบุคลากรพัฒนาบุคลิกภาพในการใหบริการ 
๒. จัดใหมีระบบการตรวจสอบบัญชีโดยผูเชี่ยวชาญภายนอกมาตรวจทกุป 
๓. จัดใหมีระบบสํารองขอมูลที่เปนปจจุบนัและมีความปลอดภัย  
๔. จัดใหมีการตดิตามตรวจสอบการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

๑. สงบุคลากรอบรม และศึกษาดูงานหนวยงานอื่น ๆ 
๒. เชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในการจัดทําบัญชีอยางเปนระบบ 
๓. จัดทํารายการการตรวจสอบบัญชีโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก สรุปใหกบัผูเกี่ยวของไดรับทราบ 
๔. ติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 
ขอเสนอแนะจาก สมศ. ในรอบที่สอง 
 ไมมี 
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-๘๔- 
 

จากผลการดําเนินงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตวับงชี้ ไดดังนี ้

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

ดานผูเรียน  ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 

๑.๑    มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกัน ๔ 
๑.๒   มีความซื่อสัตยสุจริต ๔ 
๑.๓   มีความกตัญูกตเวที ๔ 
๑.๔   มีเมตตากรุณา มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น ๔ 
๑.๕   ประหยัด  รูจักใชและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ๔ 
๑.๖   มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ๔ 

๑.๗  เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและมีภราดรภาพ (BSG) ๔ 

๑.๘  ไมละเลยที่จะกระทําความดีที่ทําได (BSG) ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
๒.๑  รับรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
        สิ่งแวดลอม 

๔ 

๒.๒  เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม / โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม   ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๓  เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีความรูสึก 
ที่ดีตออาชีพสุจริต 

 

๓.๑   สนใจและกระตือรือรนในการทํางาน ๔ 
๓.๒  ทํางานจนสําเร็จและภูมใิจในผลงาน ๔ 
๓.๓  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได ๔ 
๓.๔  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๔  เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหาและคิดริเร่ิมสรางสรรค  
๔.๑  ความคิดรวบยอด  คิดแกปญหาและคิดริเริ่มสรางสรรค   ๔ 
๔.๒  การแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย ๔ 
๔.๓  มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 
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-๘๕- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕  เด็กมีความรูและทักษะเบ้ืองตน  
๕.๑  มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ-เล็ก ๔ 
๕.๒  มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ๔ 
๕.๓  มีทักษะในการสื่อสาร ๔ 
๕.๔  มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ ๔ 
๕.๕  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพนัธ ๔ 
๕.๖  มีทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนักและการกะประมาณ ๔ 
๕.๗  เชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๖  เด็กมีความสนใจใฝรู รักการอานและพัฒนาตนเอง  
๖.๑  รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตผุลและมีความสนใจใฝรู ๔ 
๖.๒  มีความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่  ๗  เด็กมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
๗.๑  รักการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพและชวยเหลอืตนเองได ๔ 
๗.๒  มีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ๔ 
๗.๓  เห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา ๔ 
๗.๔  มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ๔ 
๗.๕  ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครูและผูอืน่ ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๘  เด็กมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

 

๘.๑  มีความสนใจและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ๔ 
๘.๒  มีความสนใจและรวมกิจกรรมและมีผลงานดานดนตรี ๔ 
๘.๓  มีความสนใจและรวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว ๔ 

๘.๔  สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทางศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่นไหว 
(BSG) 

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๘(BSG)  คุณลักษณเฉพาะคณุภาพดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือ- 
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 

๘.๑  แสดงออกถึงความเปนผูอิ่มเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล ๔ 
๘.๒  มีระเบียบวินัย สามัคคี รักความสะอาด และรักสถาบัน ๔ 
๘.๓  มีวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง ๔ 

๔ 

(ดีมาก) 
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-๘๖- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

ดานผูเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 

 

๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตน 
        นับถือ 

๔ 

๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต ๔ 
๑.๓ มีความกตัญูกตเวที ๔ 
๑.๔ มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม ๔ 
๑.๕ ประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา  ๓ 
๑.๖ ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย  นิยมไทย และดํารงไวซึ่ง 
         ความเปนไทย ๔ 

๑.๗ รูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนาวามีสวนสรางความเปน 
        เอกลักษณของตน (BSG) 

๔ 

๑.๘ เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยสันต ิยุติธรรม 
        และมีภราดรภาพ (BSG) 

๔ 

๑.๙  ออนนอม ถอมตน ปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดีของเพ่ือนรวมสังคม และไมละเลย 
        ที่จะกระทําความดีที่ทําได (BSG) 

๔ 

๑.๑๐  สามารถเลือกและตัดสินใจ มีคานิยมและคติประจําใจทีด่ี ปฏิบัติตนเปนแบบ 
          อยางที่ดตีอผูออนวัย (BSG) 

๔ 

๑.๑๑  มีจรรยามารยาท เปนสภุาพชนและเปนที่ยอมรับของสังคม (BSG) ๔ 

๓.๙๑ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
๒.๑  รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
         ของสิ่งแวดลอม 

๔ 

๒.๒  เขารวมหรือมีสวนรวมกจิกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ๓ 

๒.๓  ตระหนักถึงคุณคาของตนและมีสวนรับผิดชอบในสภาพการณตาง ๆ ของ 
         ชุมชน สังคม ตามบริบทที่เหมาะสม (BSG) 

๔ 

๓.๖๗ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ 
ผูอื่นไดและมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 

๓.๑  มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ ๓ 
๓.๒  เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน ๔ 
๓.๓  ทํางานอยางมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ๔ 
๓.๔  ทํางานรวมกับผูอื่นได ๔ 

๓.๘๓ 

(ดีมาก) 
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-๘๗- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

๓.๕  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ ๔ 

๓.๖  สามารถสรางบรรยากาศของความเปนหนึ่งเดียวในการทํางานรวมกับผูอื่น 
        บนพื้นฐานของความเสยีสละ เพ่ือประโยชนสวนรวม (BSG) 

๔ 

 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

 

๔.๑  สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรอบยอด คิดอยางเปนระบบ  และ 
         มีการคิดแบบองครวม 

๓ 

๔.๒  สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสินใจได ๓ 
๔.๓  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหาอยางมีสต ิ ๓ 
๔.๔  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดีและมีจิตนาการ ๔ 

๔.๕  สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหไดอยางเปนระบบ ครบถวน (BSG) ๔ 

๓.๔๐ 

(ดี) 

มาตรฐานที่  ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จาํเปนตามหลักสูตร  
๕.๑  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ตามเกณฑ ๓ 
๕.๒  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ ๑ 
๕.๓  สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตาง ๆ ๔ 
๕.๔  สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ๓ 
๕.๕  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ๔ 

๕.๖  บูรณาการทั้งศาสตรและศิลปทุกแขนงไดเหมาะสมกับวัยและ 
         ความสามารถ (BSG) 

๔ 

๕.๗  สามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะของตน (BSG) ๓ 

๓.๑๔ 

(ดี) 

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

๖.๑  มีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล ๓ 
๖.๒  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรูและ 
         สื่อตาง ๆ ไดท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๓ 

๖.๓  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกบัผูอื่นได สนุกกับการเรียนรู และชอบ 
         มาโรงเรียน 

๔ 

๖.๔  ใฝรู แสวงหาสาระความเชื่อ คานิยม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น และนําไป 
         ประยุกตใชในการดํารงชวีิตประจําวัน (BSG) 

๔ 

๖.๕  มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางฉันทมิตร (BSG) ๓ 

๓.๔๐ 

(ดี) 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๘๘- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีสขุนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี  
๗.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลังกายสม่ําเสมอ ๔ 
๗.๒  มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ๔ 
๗.๓  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความ 
         รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

๔ 

๗.๔  มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอื่น ๔ 
๗.๕  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครูและผูอืน่ ๔ 

๗.๖  มีความพรอมเผชิญสถานการณทุกสภาพและทุกรูปแบบ (BSG) ๔ 

๗.๗  รู เขาใจธรรมชาติทางเพศของตน และสามารถเจริญชีวิตอยางเหมาะสม 
         และมีความสุข (BSG) 

๔ 

๔.๐๐ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๘  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
๘.๑  ช่ืนชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานศิลปะ ๔ 
๘.๒  ช่ืนชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป ๔ 
๘.๓  ช่ืนชม รวมกิจกรรมและมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ ๔ 
๘.๔  สนใจ และซาบซึ้งในคุณคาสรางสรรคของศิลปะ ดนตรี และกีฬา (BSG) ๔ 
๘.๕  แสวงหาความรูและพัฒนาทักษะในดานศิลปะ ดนตรีและกีฬาของตนเองอยาง 
          ตอเนื่อง (BSG) 

๔ 

๘.๖  สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา (BSG) ๔ 

๔.๐๐ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๘ (BSG)  คุณลักษณะเฉพาะคณุภาพดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือ- 
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

 

๘.๑  มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน  หมั่นปฏิบัติตนตามศาสนกิจในศาสนา 
         ท่ีตนนับถือ 

๔ 

๘.๒  มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง ๔ 

๘.๓  แสดงออกถึงความเปนผูอิ่มเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล ๔ 

๘.๔ มีสํานึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอื้ออาทร 
         การแบงปน การเสียสละและการอุทิศตนเพื่อสาธารณะประโยชน 

๔ 

๘.๕  มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและมีสวนในการสรางสรรคสังคม ๔ 

๘.๖  มีความเปนเลิศทางวิชาการที่ตองสามารถประยุกตเขากับชีวิตท่ีเปนจริง  
       โดยความเปนเลิศ เพื่อการเจริญชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีและเพื่อผูอื่น 

๓ 

๘.๗ มีระเบียบวินัย สามัคคี รักความสะอาด และรักสถาบันที่ตนเรียน และ 
       สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

๔ 

๓.๘๖ 

(ดี) 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๘๙- 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงาน 
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดีและมีครูเพียงพอ 

 

๙.๑  มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ๔ 
๙.๒  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูเรียนผูปกครอง และชุมชน ๔ 
๙.๓  มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน ๔ 
๙.๔  มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความคิดเห็นใจกวาง และ 
        ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

๔ 

๙.๕  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาข้ึนไป ๔ 
๙.๖  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด ๔ 
๙.๗  มีจํานวนเพียงพอ (หมายรวมถงึครูและบุคลากรสนับสนุน) ๔ 
๙.๘  มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง (BSG) ๔ 

๙.๙  มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติ 
        ตามศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ (BSG) 

๔ 

๙.๑๐ บุคลากรแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดีตามแบบอยาง 
         วิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี (BSG) 

๔ 

๔.๐๐ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

๑๐.๑  มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 
           ข้ันพื้นฐาน 

๔ 

๑๐.๒  มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ๓ 
๑๐.๓  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ๔ 
๑๐.๔  มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน ๔ 
๑๐.๕  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให 
           ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรยีน 

๔ 

๑๐.๖  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนให 
           เต็มตามศักยภาพ 

๔ 

๑๐.๗  มีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีน และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน ๔ 
๑๐.๘  สามารถบูรณาการศาสตรและศิลปเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการจัด 
           กระบวนการเรียนการสอน (BSG) 

๓ 

๑๐.๙  เนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียนมากกวาเนื้อหาสาระ (BSG) ๓ 

๓.๖๔ 

(ดีมาก) 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๙๐- 
 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

๑๐.๑๐  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู (BSG) ๔ 

๑๐.๑๑  ความสามารถสรางองคความรู นํามาแกไขปญหาและปรับปรุงสูการพัฒนา 
            ทักษะทางวิชาชีพอยางตอเนื่องทันตอเหตุการณ (BSG) 

๓ 

 

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๑  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการศึกษา 

 

๑๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ๔ 
๑๑.๒  มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ ๔ 
๑๑.๓  มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ ๔ 
๑๑.๔  มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ ๔ 
๑๑.๕  มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง (BSG) ๔ 
๑๑.๖  มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติ 
           ตามศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ (BSG) 

๔ 

๑๑.๗  ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดีตามแบบอยาง 
           วิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี (BSG) 

๔ 

๑๑.๘  ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (BSG) ๔ 
๑๑.๙  เปนขวัญกําลังใจในการสมานสามัคคี ดูแลและรวมมอืใกลชิดกับบุคลากรและ 
           ตนสังกัด (BSG)  

๔ 

๔ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน และ 
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

 

๑๒.๑  มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารท่ีมีความคลองตัวสูง  และ 
          ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 

๔ 

๑๒.๒ มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน ๓ 

๑๒.๓  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ๓ 

๑๒.๔  มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง ๓ 

๑๒.๕  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน ๔ 

๑๒.๖  มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เปนระบบ (BSG) ๔ 

๑๒.๗  มีระบบการรักษาวินัยและใหรางวัลที่มคีวามชัดเจน ยติุธรรม และสามารถ 
            ตรวจสอบได (BSG)  
 

๔ 

๓.๗๐ 

(ดีมาก) 



 

รายงานการประเมินตนเอง   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

-๙๑- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

๑๒.๘  สถานศึกษามีความเขาใจ วิสัยทัศน ปรัชญา แรงบันดาลใจ และความหวังตาม 
            ลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตคาเบรียล (BSG) 

๔ 

๑๒.๙  มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่เอื้อและสนับสนนุใหผูเรียนและ 
           บุคลากรไดพัฒนาเต็มศักยภาพของตนทุกมิติ (BSG) 

๔ 

๑๒.๑๐ สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธ ิ
            คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) 

๔ 

 

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษา 
เปนฐาน 

 

๑๓.๑  มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ๔ 
๑๓.๒  มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม ๔ 
๑๓.๓  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา ๔ 
๑๓.๔  มีรูปแบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ๔ 
๑๓.๕  มีการตรวจสอบและถวงดุล ๔ 
๑๓.๖  เปนสถานศึกษาที่บริหารจัดการโดยคณะภราดารวมกับกลุมฆราวาส (BSG) ๔ 

๑๓.๗ นําหลักธรรมของคริตศาสนาและวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี มาเปนแนวทาง 
           หลักในการประยุกตใชในการบริหารจัดการ (BSG)  

๔ 

๔.๐๐ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

 

๑๔.๑  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น ๔ 
๑๔.๒  มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลอืกเรียนตามความสนใจ ๔ 
๑๔.๓  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความถนัดและ 
            ความสามารถของผูเรยีน 

๓ 

๑๔.๔  มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรูและสื่ออุปกรณ 
           การเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

๔ 

๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสงตอขอมูลของผูเรยีน ๔ 
๑๔.๖  มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ ๔ 
๑๔.๗  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 
 

๔ 

๓.๘๖ 

(ดีมาก) 
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-๙๒- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง 
หลากหลาย 

 

๑๕.๑  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลอืผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง ๔ 
๑๕.๒  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ 
           ความคิดสรางสรรคของผูเรียน 

๔ 

๑๕.๓  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัด 
           ของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

๔ 

๑๕.๔  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมท่ีดีงาม ๔ 
๑๕.๕  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ ๔ 
๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย ๔ 
๑๕.๗  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ๔ 
๑๕.๘  มีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกวางเปาหมายโดยเชือ่มโยง 
           องคความรูของตนกับความเปนสากล (BSG) 

๓ 

๓.๘๘ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน 
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 

๑๖.๑  มีสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอการเรียนรู มอีาคารสถานที่เหมาะสม ๔ 
๑๖.๒  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน ๔ 
๑๖.๓  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง 
           และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

๔ 

๑๖.๔  มีหองเรยีน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวก 
           พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 

๔ 

๑๖.๕  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา ๔ 
๑๖.๖  มีการฝกอบรมใหความรูกับบุคลากรในดานสุขภาพและความปลอดภัย (BSG) ๓ 

๓.๘๓ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน 
ทองถ่ิน 

 

๑๗.๑  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น ๔ 

๑๗.๒  สนับสนุนใหแหลงเรยีนรู ภูมิปญญาในทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวม 
           ในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

๔ 

๔.๐๐ 

(ดีมาก) 
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-๙๓- 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา  สถาบัน 
ทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 

 

๑๘.๑  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน ๔ 

๑๘.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ๔ 

๑๘.๓  สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา 
           องคกรอืน่ ๆ อยางเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาสถานศึกษา (BSG) 

๔ 

๑๘.๔  สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ กับสถาบันของโรงเรียน 
           ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คณะกรรมการ และ 
           คณะอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG) 

๔ 

๔.๐๐ 

(ดีมาก) 

มาตรฐานฝายการเงิน 
มาตรฐานที่ ๑  โรงเรียนมีการบริหาร จัดการดานการเงินอยางเปนระบบ มีความ
โปรงใสน และสามารถตรวจสอบได 

 

๑.๑  มีระบบการรับเงินที่ชัดเจน ถูกตอง และเปนปจจุบัน ๔ 

๑.๒  โรงเรียนมีระบบการจายเงินที่ชัดเจน ตรวจสอบได และเปนปจจุบัน ๔ 

๑.๓  มีระบบการบัญทึกบัญชีท่ีเปนมาตรฐานตามหลักการบัญชี ๔ 

๑.๔  มีการบริหารจัดการงบประมาณ มีระบบและมีประสิทธิภาพ ๔ 

๔.๐๐ 

(ดีมาก) 
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-๙๔- 

บทที่ บทที่ ๔   ๔     

สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใชสรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช  
 
๔.๑  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 มาตรฐานดานผูเรียนระดับปฐมวัย   มีผลการดําเนินงานอยูในระดับคณุภาพดีมากในมาตรฐาน
ที่ ๑-๘ และ ๘ (BSG) 

 มาตรฐานดานผูเรียนระดับประถม-มัธยม มีผลการดําเนินงานอยูในระดับคณุภาพดีมาก 
จํานวน ๖ มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๗ , ๘  และมาตรฐานที่ ๘ (BSG)  สวนมาตรฐานที่มี
ผลการดําเนินงานอยูในระดบัคุณภาพดีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ ๔ , ๕ และมาตรฐานที่ 
๖ 

 มาตรฐานดานการเรียนการสอน  มีผลการดําเนินงานอยูในระดับคณุภาพดีมากจํานวน ๒ 
มาตรฐานไดแก มาตรฐานที่ ๙ และ ๑๐  

 มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา มีผลการดําเนินงานอยูในระดับคณุภาพดีมาก 
จํานวน ๖ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ และมาตรฐานที่ ๑๖ 

 มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  มีผลการดําเนินงานอยูในระดับคณุภาพดีมาก
ในมาตรฐานที ่๑๗ และ มาตรฐานที่ ๑๘  

 มาตรฐานฝายการเงิน  มีผลการดําเนนิงานอยูในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

๔.๒   ผลสําเร็จท่ีเปนจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา 
จุดเดน 

๑.  ผูเรียนมีระเบียบวนิัย  มีความกตัญูกตเวที เอื้อเฟอ เสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนผูนํา 

      กลาแสดงออก  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง และมีความสามารถในดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 

      อยางเดนชดั 

๒.  บุคลากรมีจรรยาบรรณวชิาชีพ เสียสละและมุงมัน่ในการพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติตนเปน 

       แบบอยางดีที่ดีแกผูเรียน พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

๓.  ผูบริหาร มีวิสัยทัศน มคีวามเปนผูนํา ใชหลักการบรหิารงานแบบมีสวนรวม มีมนุษย- 

      สัมพันธอันดีกับผูปกครอง ชุมชน  
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-๙๕- 

๔.  สถานศึกษามีความสัมพนัธอันดีกับชุมชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชน มกีารจัด 

       กิจกรรมและรวมมือกับองคกรตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบรวบยอดระดับชาติของผูเรียนในระดับชั้น ป.๖ , ม.๓ , ม.๖   

๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมลูสารสนเทศของหนวยงานยงัไมเปนปจจุบนั  

๓. การดําเนนิงานระบบประกนัคุณภาพภายใน ยังไมชัดเจนและครอบคลุมกระบวนการ 
PDCA  

 

๔.๓  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกระตุนใหผูเรียนไดใชทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห
ใหมากขึน้ ฝกทักษะการสังเคราะห การแกปญหา การเชือ่มโยงองคความรู  และสามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได   ตลอดจนการจัดกจิกรรมการสอนเสริมใหกับผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ  
ใชกระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  และประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง 

๒.  จัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของหนวยงานใหเปนระบบ เปนปจจุบนั สามารถ
นําไปใชในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.  จัดทําแผนการนิเทศติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ อยางเปนระบบ ให
ครอบคลุมกระบวนการ PDCA 

 

๔.๔  ความตองการการชวยเหลือ 
๑.   การไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องเงินอุดหนนุรายหวัของผูเรียน 
๒.  สงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากรในเรื่องบําเหน็จบาํนาญ และสวสัดิการจากรัฐบาล 
๓.  การพัฒนาบุคลากรดานการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากสถาบันอุดมศึกษาใน 

             ทองถ่ิน และการทําวิจัยในชัน้เรียนเพื่อนําผลมาพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางแทจริง 
๔. การไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ในการพัฒนาอาคารสถานที่และเทคโนโลยี 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	cover.pdf
	intro.pdf
	detial.pdf
	เพศ
	รวม
	รวม
	รวม
	เพศ
	รวม
	  ช่วงชั้นที่ ๑  (ป.๑–ป.๓)
	รายได้
	ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
	หลักฐานยืนยันความสำเร็จ
	ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
	หลักฐานยืนยันความสำเร็จ
	ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
	หลักฐานยืนยันความสำเร็จ
	๕.๑  โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
	๕.๒  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
	๕.๓  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาค้นคว้า 
	๕.๔  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 
	๕.๕  โครงการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
	๕.๖  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
	๕.๗  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
	๕.๘  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
	๕.๙  โครงการจัดทำศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
	๕.๑๐ โครงการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
	๕.๑๑ โครงการเผยแพร่อบรมดูแลสุขภาพนักเรียนและครู 
	๕.๑๒  โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
	๕.๑๓  โครงการประชาสัมพันธ์ 
	๕.๑๔  โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
	๕.๑๕  โครงการประเมินคุณภาพการอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานภายนอก
	แฟ้มโครงการ
	ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
	สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

	ด้านผู้บริหาร
	ด้านผู้บริหาร
	        ๑๑.๑  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 



	cover_back.pdf

