คํานํา
โรงเรี ยนอัสสั มชัญคอนแวนต์ ดําเนิ นการจัดการศึ กษาตามเจตนารมณ์ ของคณะภคิ นีเซนต์
ปอล เดอ ชาร์ ตร โดยมุ่งหวังที/จะอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้พร้อมทั5งคุ ณธรรม จริ ยธรรม และศรัทธาใน
ศาสนาที/ ต นนั บ ถื อ และสนองตามนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช : และแก้ไขเพิ/มเติม (ฉบับที/ =) พ.ศ. 3 ตลอดจนมาตรฐานการศึ กษาขั5นพื5นฐาน เพื/อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั5นพื5นฐาน ฉบับลงวันที/ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยท่าน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
จํานวน 4 มาตรฐานคือมาตรฐานที/ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน (1.ผลสัมฤทธิH ทางวิชาการของผูเ้ รี ยนและ 2.คุณลักษณะ
ที/พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน) มาตรฐานที/ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มาตรฐาน
ที/ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที/ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และมาตรฐานที/ 4 ระบบการประกันคุ ณ ภาพ
ภายในที/มีประสิ ทธิ ผล
ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนระยะ ปี (ปี การศึกษา พ.ศ J
– 2564) ซึ/ งถื อ เป็ นแผนแม่ บ ทในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นและได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง
แผนพัฒ นาฯในปี การศึ ก ษา
โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายเป็ นอย่ า งดี โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ ม ชน และองค์ก รต่ าง ๆ ที/ ไ ด้ร่วมคิ ด ร่ วมแรง ร่ วมใจ จนเกิ ด
แนวคิดนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง โรงเรี ยนหวังเป็ นอย่างยิ/งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา
นี5 จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนตามแนวนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาและตามมาตรฐานการศึกษาขั5นพื5นฐาน เพื/อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั5นพื5นฐาน ฉบับลงวันที/ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้เป็ นอย่างดี

..............................................
(นางสาวสุ จีร์ วรศิลป์ )
ผูอ้ าํ นวยการ
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 ข้อมูลเกี/ยวกับโรงเรี ยน
 ข้อมูลด้านการบริ หาร
 โครงสร้างการบริ หารงานโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 ทรัพยากรและสิ/ งอํานวยความสะดวก
 แหล่งการเรี ยนรู ้
 ความสําเร็ จในการจัดการศึกษา(ข้อมูลเกียรติยศ ชื/อเสี ยงของสถานศึกษา)
ทิศ ทางการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์-สมรรถนะของผูเ้ รี ยน
 การวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา (SWOT ANALYSIS)
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้ าหมาย-ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน
 ตารางการวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ ของโรงเรี ยน
 กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การนําแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาสู่ การปฏิบัติ
 เป้ าหมายที/ ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิH ทางวิชาการสู ง
 เป้ าหมายที/ ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที/ดีงามตามอัตลักษณ์
 เป้ าหมายที/ = ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการสื/ อสารด้านภาษาอังกฤษดีเยีย/ ม
 เป้ าหมายที/ : ครู และบุคลากรมีความความรู ้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
 เป้ าหมายที/ ผูบ้ ริ หารมีกระบวนการบริ หารและการจัดการศึกษาที/มีประสิ ทธิ ภาพ
 เป้ าหมายที/ โรงเรี ยนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที/มีประสิ ทธิ ผล
 เป้ าหมายที/ \ โรงเรี ยนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุ รักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม
บทบาทหน้ าที"ของผู้มีส่วนเกี"ยวข้ องกับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
งบประมาณ
การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.รอบ =
 เอกสารการให้ความเห็นชอบ
 คณะผูจ้ ดั ทํา
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สภาพทัวไปของโรงเรี ยน
ข้ อมูลเกีย" วกับโรงเรีย น
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตั5งอยู่ เลขที/
ซอย เจริ ญกรุ ง :J ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางรัก
เขตบางรัก จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ J JJ โทรศัพท์ J–2234-7779 , 0–2234-3095 ,
0 – =J- =_ โทรสาร ต่ อ \
Website :www.asc.ac.th , E-mail :school@asc.ac.th
ตั5งอยู่ในเขตพื5นที/การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
(สช) กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้รับ อนุ ญาตจัดตั5งเมื/ อปี พ.ศ. ::_ เป็ นสถานศึ ก ษาประเภท สามัญศึ กษา
(สตรี ลว้ น) เปิ ดสอนในระดับชั5นมัธยมศึกษาปี ที/ - มีเนื5อที/ = ไร่ งาน ประกอบด้วยอาคารเรี ยน หลัง
คือ อาคาร เป็ นอาคารไม้ = ชั5น และอาคาร เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก : ชั5น และ ชั5น เชื/อมต่อกัน

ประวัติโรงเรีย น
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็ นโรงเรี ยนแรกที/ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร ก่อตั5งขึ5นในประเทศ
ไทยคณะภคิ นี เซนต์ป อล เดอ ชาร์ ต ร เป็ นนั ก พรตหญิ ง แพร่ ธ รรมในศาสนาคริ ส ต์ นิ ก ายโรมัน คาทอลิ ก
ได้ถื อ กํา เนิ ด ที/ ต ํา บลเลอเวส์ วิ ล ล์ ลา เชอนารด์ เมื อ งชาร์ ต ร (Chartres)ในประเทศฝรั/ ง เศส เมื/ อ ค.ศ. q
(พ.ศ. =q ตรงกับรั ชกาลของสมเด็จพระเพทราชาแห่ งราชวงศ์บา้ นพลู หลวง กรุ งศรี อยุธยา) โดย บาทหลวง
หลุยส์ โชเวต์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์ ติน และ เดอมัวเซลมารี อานน์ เดอ ตียี คณะได้ดาํ เนินงานตามพระพรพิเศษ
คือ การศึกษา การรักษาพยาบาล และงานเมตตาสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ/งในดินแดนทุรกันดารและห่ างไกล
หากเปรี ยบเที ยบคณะภคินีวา่ เป็ นเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที/งอกเงยเจริ ญเติบโตและหยัง/ รากลึ กบนผืนแผ่นดิ นมากกว่า
=JJ ปี การดําเนิ นงานของคณะภคินีในประเทศไทยเปรี ยบเสมือนเมล็ดพืชที/ปลิวมาจากแดนไกล แล้วตกลงบน
พื5นดินอันอุดมสมบูรณ์ของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยพระประสงค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในปี ค.ศ. 1902 ข่าวที/มาจากประเทศฝรั/งเศสน่ ากังวลมาก เนื/ องจากรัฐบาลฝรั/งเศสในขณะนั5น ได้ออก
กฎหมายให้โอนทรัพย์สินของคณะนักบวชทั5งหลาย ให้ตกเป็ นของฆราวาส และมี ผลบังคับครอบคลุ มไปถึ ง
อาณานิ ค มทุ ก แห่ งของประเทศฝรั/ งเศส แมร์ ก ังดี ด รู ้ สึ ก ถึ งความทุ ก ข์ร้อนใจที/ ก าํ ลังเข้ามา ด้วยว่ากฎหมาย
ดังกล่าว ได้รวมถึงอินโดจีนของฝรั/งเศส ซึ/ งเป็ นศูนย์กลางที/สาํ คัญของคณะฯในภูมิภาคนี5ไว้ดว้ ย ท่านจึงคํานึงถึง
คณะเซอร์ จาํ นวนมากและกิจการต่างๆของคณะฯ ดังนั5นในวันที/ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904 ท่านได้เขียนจดหมาย
ถึง ฯพณฯ พระสังฆราช ชอง หลุยส์ เวย์ พระสังฆราชประจําราชอาณาจักรสยามในเวลานั5นว่า
"หากว่าพระคุ ณ เจ้าต้องการพวกเซอร์ สําหรับมิ สซังของพระคุ ณ เจ้า ดิ ฉันรู ้ สึกเป็ นเกี ยรติ อย่างยิ/งที/ จะ
ดําเนินการตามนั5น..."3 พระคุณเจ้าได้เสนอว่า"นี/คือสิ/ งที/เราจะสามารถทําได้ คือ เปิ ดสถานฝึ กสอนเย็บปั กถักร้อย
1 แมร์กงั ดีด กูแซ็ง อธิ การิ ณีเจ้าคณะภาคตะวันออกไกล ดํารงตําแหน่งตั5งแต่ ค.ศ. __\- q จาก www.Spcthai.com
2 พระสังฆราช-ชอง หลุยส์ เวย์ พระสังฆราชประจําราชอาณาจักรสยาม ค.ศ. _\ - qJq
3 จากบันทึกของ แมร์แซงต์ซาเวียร์ อธิ การิ ณีคนแรก (ค.ศ. qJ – 1907)
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ซึ/ งเด็กสาว ๆ จะมาได้ทุกวันเพื/อเรี ยนการฝี มือ ประดิษฐ์เสื5 อผ้าที/เย็บปั กอย่างละเอียดงดงาม หรื อมิฉะนั5นก็เรี ยน
พูดภาษาอังกฤษ เยอรมัน โปรตุเกส ฝรั/งเศส สถานฝึ กซึ/ งจะเปิ ดขึ5นนี5 จะสร้ างอยูใ่ กล้กบั วัดอัสสัมชัญ ตรงข้าม
สํานักพระสังฆราช...” คณะฯ จึงเริ/ มเปิ ดโรงเรี ยนแห่งแรกขึ5น ในปี ค.ศ. qJ คือ โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตั5งอยู่ ณ เลขที/ ถนนเจริ ญกรุ ง :J เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร บนเนื5 อ
ที/ = ไร่ งาน จากรายงานของแมร์ แซงต์ซาเวียร์ : บันทึ กว่า “ 7 มี นาคม ค.ศ. qJ คณะเซอร์ เซนต์ปอลฯ ซึ/ ง
ได้รับมอบหมายให้มาดูแลจัดการโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้มาตั5งถิ/นฐานอยูใ่ นวันดังกล่าว”5
ดัง นั5 นวัน ที/ \ มี น าคม ค.ศ. qJ จึ ง ถื อ เป็ นวัน ก่ อ ตั5ง โรงเรี ย นและเริ/ ม ต้น เปิ ดทํา การสอน โดยมี
แมร์ แซงต์ซาเวียร์ เป็ นอธิ การิ ณีท่านแรก มีนกั เรี ยนรุ่ นแรก =\ คน ครู ฆราวาส – 3 คน อธิ การิ ณีและคณะเซอร์
รวมทั5งหมด _ คน ทํางานเพื/อการศึกษาอบรมแก่เด็กหญิงเพื/อจะได้เป็ นพลเมืองดีของชาติ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
โดยมีพระสังฆราชชอง หลุ ยส์ เวย์ ดํารงตําแหน่ งพระสังฆราช และมีคุณพ่อ เอมิล กอลอมเบต์ เป็ นเจ้าอาวาส
อาสนวิหารอัสสัมชัญในขณะนั5น
ในวัน ที/ _ มิ ถุ น ายน ค.ศ. qJ \ (พ.ศ. ::_) พระสั ง ฆราชชอง หลุ ย ส์ เวย์ เป็ นผู ้เสกอาคารเรี ย น
หลังแรก จํานวนนักเรี ยนเพิ/มขึ5นทุกปี ต่อมาโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้พฒั นาปรับปรุ งและก่อสร้างอาคาร
เรี ยนเพิ/มเติมจาก ชั5น เป็ น : ชั5น และจาก : ชั5น เป็ น ชั5น ปั จจุบนั มีอาคารเรี ยน หลัง วิชาที/เปิ ดทําการสอน
ในสมัยแรก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั/ งเศสและดนตรี นอกจากทางโรงเรี ยนจะให้ค วามรู ้ ด้าน
วิชาการแล้ว คณะเซอร์ ยงั ให้การอบรมด้านจริ ยธรรมแก่นกั เรี ยนด้วย
ปี ค.ศ. qq (พ.ศ. =_) โอกาส qJ ปี โรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ คอนแวนต์ ไ ด้ ข ยายโรงเรี ยนไปที/
ถนนประมวญ กรุ งเทพฯ โดยแยกระดับ ชั5น ประถมศึ ก ษาออกไป เป็ นโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ คอนแวนต์ สี ล ม
เปิ ดสอนตั5งแต่ระดับชั5นประถมศึกษาปี ที/ ถึง ชั5นประถมศึกษาปี ที/
ปี ค.ศ. JJ (พ.ศ. :_) โรงเรี ยนมีอายุครบ JJ ปี จึงมีการจัดงานศตพรรษพัชรสมโภชขึ5น โดยได้รับ
พระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็ นองค์ประธานงาน เมื/อวันที/
มีนาคม พ.ศ. :q
โรงเรี ยนอัส สัมชัญคอนแวนต์ จัดการศึ กษาตามนโยบายการศึ กษาในเครื อคณะภคิ นีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ ตร ที/เป็ นการศึกษาเพื/อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคือ การให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั และเข้าถึ งสัจธรรมอันสู งส่ งแห่ งความเป็ น
มนุ ษ ย์ด้วยการดําเนิ นชี วิตอย่างมี ระเบี ยบวินัย สุ ภาพเรี ยบง่ าย และเปี/ ยมด้วยเมตตาธรรม รู ้ จกั รั บ ผิดชอบต่ อ
หน้าที/การงานอย่างเต็มความสามารถ และเรี ยนรู ้ที/จะรักษาสุ ขภาพที/ดี ทั5งกายและใจ นอกเหนือจากจุดประสงค์
สําคัญดังกล่าว โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ยังมีปรัชญาการศึกษาที/ชดั เจนว่า “มนุษย์ที/มีคุณภาพ คือ มนุ ษย์ที/มี
คุณธรรมและความรู ้” รวมทั5งจิตใจงามและความรู ้ดี โดยมุ่งหวังให้ธิดาอัสสัมชัญคอนแวนต์ทุกคน ออกไปอยูใ่ น
สั งคมได้อย่างมี คุ ณ ภาพตามเจตนารมณ์ ที/ ค ณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ได้ยึดเป็ นแนวทางปฏิ บ ัติในการ
บริ หารโรงเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า JJ ปี
4 บันทึกของเซอร์แซงต์ เซเวียร์
5 จากจดหมายเหตุรายวันของคุณพ่อกอลอมเบต์
6 เอมิล กอลอมเบต์ บาทหลวงชาวฝรั/งเศสและเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกเล็ก ๆ ริ มฝั/งแม่น5 าํ เจ้าพระยา แถบบางรัก ชื/อว่า “วัดสวนท่าน” จากบันทึกของคุณพ่อ
กอลอมเบต์
\ จากสมุดหมายเหตุประจําวันที/ _ มิถุนายน ค.ศ. qJ ของคุณพ่อกอลอมเบต์
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ปั จจุ บ นั โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญคอนแวนต์ ได้เปิ ดทําการสอนมาเป็ นระยะเวลานานถึ ง = ปี แล้ว โดยมี
เซอร์ อัลเฟรด วรศิ ลป์ เป็ นผูแ้ ทนรับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการ จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิ การ ตั5งแต่ช5 นั มัธยมศึ กษาปี ที/ ถึ งมัธยมศึ กษาปี ที/ จัดเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ประเภทสามัญ

ลักษณะสํ าคัญของโรงเรีย น
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็ นโรงเรี ยนแห่ งแรกของโรงเรี ยนในเครื อคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ
ชาร์ ตร ชื/ อของโรงเรี ยน "อัสสัมชัญ" ASSUMPTION เป็ นคําย่อมาจากภาษาละตินว่า ASSUMPTIO BEATAE
VIRGINIS MARIAE หมายถึ ง การให้เกี ยรติยกพระนางพรหมจารี มารี อาสู่ สวรรค์ท5 งั กายและวิญญาณ ส่ วน
คําว่า “คอนแวนต์” มาจาก CONVENT เป็ นที/พกั ของนักบวชหญิง

เครื" องหมายโรงเรีย น
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มีเครื/ องหมายที/สาํ คัญ 5 รู ปลักษณ์ ดังนี5

#. ตราของคณะภคินี เซนต์ ปอล เดอ ชาร์ ตร
เนื/ องจากโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็ นโรงเรี ยนแรกที/คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร ได้จดั
ตั5งขึ5 นในเมื องไทย ตราของคณะจึ งได้จารึ ก ไว้เพื/ อให้ทุก คนได้รู้จกั ไว้ เพื/อให้ทุ กคนได้รู้จกั และจดจําไว้ใน
ดวงใจของเยาวชนตั5งแต่แรกเริ/ มมาจนทุกวันนี5 ความหมายของตรามีดงั นี5
โล่
รวงข้ าวเขียวสด

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

รวงข้าวตั5งตรงสู งเท่ากัน 4 รวง บ่งบอกถึงความซื/ อสัตย์ ความราบเรี ยบ และ
ความเท่าเทียมกันในหมู่ภคินี 4 คนแรก
คือ การเริ/ มต้นของพวกเธอแม้จะเยาว์วยั แต่ก็อาจหาญรับงานหนักเกินกําลังเพื/อ
เป็ นการพลีชีพประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที/ตกลงสู่ พ5ืนดิน
-
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พืน> ทีส" ี ทอง
สี ฟ้ า
เดอ ชาร์ ตร
สี แดง

หนังสื อทีเ" ปิ ดอยู่

หมายถึงความสว่างที/เจิดจ้าหลังวันแห่งความมืดมน แห่งท้องทุ่งที/ราบโบสแห่ง
ประเทศฝรั/งเศส ที/คณะฯ ได้ถือกําเนิดมา
เป็ นสี ของพระนางมารี อามารดาพระเยซู ผทู ้ ี/ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี5 ดว้ ย
การสวดสายประคํา และเลียนแบบพระมารดาด้านความสุ ภาพอ่อนโยน
เป็ นชื/อที/สองบอกถึงบ้านแม่ ซึ/ งเป็ นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของภคินี ตั5งอยู่
ใกล้อาสวิหารพระมารดาแห่ งชาร์ ตร ประเทศฝรั/งเศส
สี แห่งความรัก สี เลือด เลือดแห่งความตายและความกล้าหาญของนักบุญเปาโลม
รณสักขี องค์อุปถัมภ์ของภคินีผถู ้ ือดาบแห่งพระวาจาของพระองค์ พร้อมจะ
ประกาศข่าวดีแห่งความจริ งแก่ทุกคนที/ได้พบ
มีคาํ จารึ กว่า "จงเป็ นทุกอย่างสําหรับทุกคน" บ่งบอกถึงฐานะ "ผูร้ ับใช้" ของ
ภคินีในการนํามนุษย์ให้รอด เพื/อเทิดเกียรติพระเจ้า

. สั ญลักษณ์ ของโรงเรีย น
ในปี การศึ ก ษา : ได้มี ก ารปรั บ เปลี/ ย นตราสั ญ ลัก ษณ์ ข องโรงเรี ย นใหม่ เนื/ อ งจากคํา สั/ ง ของ
กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นดังนี5

ประกอบด้วยปริ มณฑลภายในวงกลมมี เส้ นขอบและมีเส้ นโค้งลงประดับรอบนอกบังเกิ ดเป็ นกลี บ
กลางปริ มณฑล มีโล่ป้องกันศัสตราวุธ
ภายในโล่ แบ่ ง ออกเป็ นสามส่ วน ส่ วนบนมี อกั ษร อ.ส.ค อยู่ห น้าเส้ น ตรงตั5ง ส่ วนกลางเว้น ว่าง
ส่ วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยูบ่ นหนังสื อสองเล่มซ้อน มีเส้นนอนเป็ นฐาน
มีดาบขัดอยูห่ ลังโล่ ปลายดาบปรากฎที/ดา้ นบนซ้ายด้ามดาบปรากฎที/ดา้ นล่างขวา มองเห็นใบไม้ทอด
ปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
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คือความมุ่งหมายร่ วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็ นบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู ้ ขณะเดียวกันก็
หมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผูป้ กครอง เมตตา
ธรรมของครู และการแสวงหาความรู ้ความเจริ ญของผูเ้ รี ยน
เส้ นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า (พระดําริ สติปัญญา ความคิดอ่าน สติ
กําลัง ความรู ้ ความศรัทธา ความยําเกรง)
แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู ้เป็ นเครื/ องปกป้ องภัย
โล่
คือปั ญญา ด้ามคือสติ ดาบนี5เป็ นเครื/ องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรม
ดาบคม
ทั5งหลาย และป้ องกันตนเอง จึงต้องใช้ดว้ ยความสุ ขมุ คัมภีรภาพและอย่าง
องอาจกล้าหาญ
แทนใบมะกอก ใบของพืช คือส่ วนที/ทาํ หน้าที/หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการ
ใบไม้
ดํารงชีวิตในสันติสุขและเพื/อสันติสุข
วงกลม

-. สั ญลักษณ์ ดอกลิลลี" (FLEUR DELIS)

คณะภคิ นีเซนต์ป อล เดอ ชาร์ ตร ได้เลื อกดอกลิ ล ลี/ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องตราประจําโรงเรี ยน เพราะ
ดอกลิลลี/มีสีขาวเปรี ยบเสมือนความบริ สุทธิH ซื/ อสัตย์ จงรักภักดี และเที/ยงตรง
ดอกลิลลี/ ผุดขึ5นจากดินชูกา้ นตรงสู่ ความไพศาลและความสว่าง ความงดงามของดอกลิลลี/ สี ขาวเป็ นที/
ชื/นชมเปรี ยบได้กบั ปรัชญาชี วติ ว่าเจ้าของชี วติ พึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการ คือ ซื/ อตรงและเที/ยงตรง
มีความถ่อมตน สุ ภาพ หนักแน่นอยู่เป็ นเนื องนิ ตย์ ดุจดังแผ่นพื5นพสุ ธา มีความบริ สุทธิH เป็ นความงามประจําตน
และเป็ นแบบฉบับ แม้ต้น กําเนิ ดจะอยู่ในที/ อ ับ ก็ พึ ง เจริ ญ ชี วิตสู่ ค วามสว่าง ให้ เป็ นแบบฉบับ ที/ ดี งามเป็ นที/
ประจักษ์
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. สี ของโรงเรีย น สี แดง-ขาว

สั ญ ลั ก ษณ์ สี ประจํา โรงเรี ยนคื อ แดง-ขาว ประกอบขึ5 นเป็ นความเข้ ม แข็ ง เด็ ด เดี/ ย ว แต่ ใ น
ขณะเดี ยวกัน ก็ แฝงไว้ด้วยความอ่ อนโยนบริ สุ ท ธิH อยู่ภายในผูอ้ ยู่ใต้ร่ม ธงแดง-ขาว ย่อมมี ค วามภาคภู มิ ใจใน
เอกลักษณ์ แห่ งตน ต้องเป็ นบุคคลที/ประกอบไปด้วยความกล้าหาญ อดทน เสี ยสละ ให้ความรัก ความภักดี การ
ยึดมัน/ ในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริ สุทธิH ใจ พร้อมกันมุ่งมัน/ ที/กา้ วไปข้างหน้าเพื/อเกียรติยศและศักดิHศรี
ของตน
สี แดง

สี ขาว

เป็ นสี แห่งความรัก ความกล้าหาญ และเสี ยสละเป็ นพลังสําคัญในการต่อสู ้เพื/อให้
บรรลุเป้ าหมาย เพื/อความถูกต้องยุติธรรม ไม่หวาดหวัน/ ต่อภัยและอันตรายทั5งปวง
แม้จะเสี ยสละเลือดเพื/อให้คุณธรรมความดีคงอยู่ ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนื อสิ/ งอื/นใด
เป็ นสี แห่งความซื/ อสัตย์ จงรักภักดี มัน/ อยูใ่ นหลักธรรม ไม่ยอมให้ส/ิ งใดเข้ามาเจือปน
เป็ นความบริ สุทธิH พร้อมที/จะพัฒนาตนขึ5นสู่ ความดี เรื/ อยไปอย่างไม่หยุดยั5ง

. ต้ นไม้ ประจําโรงเรีย น ต้ นพิกลุ

ต้นพิกุล เป็ นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลางความสู ง 5-15 เมตร ใบเป็ นใบเดี/ยวรู ปหอกแคบๆ โคนใบ
แหลม ปลายใบมนหรื อแหลม ใบเกลี5 ยงขอบใบเรี ย บเป็ นคลื/ น ดอกออกเป็ นกระจุ ก ใหญ่ ตามปลายกิ/ ง หรื อ
ตามง่ า มใบ ดอกสี ข าวมี ก ลิ/ น หอมเย็น ๆ นิ ย มใช้บู ช าพระ ออกระหว่างเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ธัน วาคม ผลกลมรี
หัวท้ายแหลม ผลสุ กมีสีเหลือง สี ส้มหรื อสี แดง มี 1-2 เมล็ด เป็ นไม้ที/ให้ร่มเงาเปรี ยบเสมือนโรงเรี ยนที/เป็ นที/พกั
พิงให้กบั ผูเ้ รี ยน ดอกมีกลิ/นหอมเย็นๆเปรี ยบเสมือนชื/ อเสี ยงของโรงเรี ยนที/ขจรขจายไปไกล มีชื/อเสี ยงมาอย่าง
ยาวนานและจะยัง/ ยืนตลอดไป
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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แผนที"โรงเรียน

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ข้ อมูลด้ านการบริหาร
ผู้บริหาร
1. นางสาวบุญรักษา
2. นางสาวนิภา
3. นางวราลี
4. นางจินตนา
5. นางสาวพรญาณี
6. นางสาวณัฐฐิญา
7. นางสาวอกนิษฐ์
8. นางสาวแก้วใจ
9. นายสุ ริยา

ศรี ตระกูล
พรฤกษ์งาม
จินดาศิริ
จันทร์ เจริ ญ
แม้นศิริ
ศิริสัตยาโสภณ
ชาติกานนท์
กาวทอง
แจ่มจํารัส

ผูร้ ับใบอนุ ญาต
ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารจัดการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบุคลากร
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรเพื/อการเรี ยนการสอน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ

คณะกรรมการบริ หารโรงเรีย นอัสสั มชั ญคอนแวนต์
1. นางสาวนิภา
พรฤกษ์งาม ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการ
2. นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. รศ.ดร.อํานวย
เดชชัยศรี
ผูท้ รงคุณวุฒิ
4. ผศ.กานน
สมร่ าง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
5. นางอรวรรณ
พยุหนาวีชยั ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
6. นายสุ ริยา
แจ่มจํารัส ผูแ้ ทนครู
7. นางจินตนา
จันทร์ เจริ ญ ผูแ้ ทนครู
8. นางสาวสุ พตั รา
ผ่องศรี
ผูแ้ ทนครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการร่ วม ฝ่ ายโรงเรียนอัสสั มชั ญคอนแวนต์
1. นางสาวนิภา
พรฤกษ์งาม
ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การและอํานวยการ
2. นางสาวสุ วนั เพ็ญ สิ ริทรัพย์ไพบูลย์ ผูแ้ ทนครู
3. นางปฐมพร
งามลิขิตเลิศ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
4. นายแพทย์อภิชยั
สิ รกุลจิรา
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
5. นางสาวพรทิพย์ เลิศสุ รสถิต
ผูแ้ ทนชุมชน
6. นายกิตติพฒั น์
ศุภศิริรัตน์
ผูแ้ ทนชุมชน
7. เด็กหญิงปภาวริ ณฐ์ แก้วมณี
ผูแ้ ทนนักเรี ยน
8. นางสาวชลธิ ชา ไผ่ป้อง
ผูแ้ ทนนักเรี ยน
9. นางสาววรรณพร แสงสวย
ผูแ้ ทนครู

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนอัสสั มชั ญคอนแวนต์
1. นางสาวนิภา
พรฤกษ์งาม
ผูอ้ าํ นวยการ
2. นางสาวสุ วรรณา บัวทรัพย์
รองผูอ้ าํ นวยการ
3. นางวราลี
จินดาศิริ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารจัดการ
4. นางจินตนา
จันทร์ เจริ ญ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
5. นางสาวพรญาณี
แม้นศิริ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบุคลากร
6. นางสาวณัฐฐิญา
ศิริสัตยาโสภณ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
7. นางสาวอกนิษฐ์
ชาติกานนท์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรเพื/อการเรี ยนการสอน
8. นางแก้วใจ
กาวทอง
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
9 นายสุ ริยา
แจ่มจํารัส
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการโรงเรีย นอัสสั มชั ญคอนแวนต์
1. นางสาวนิภา
พรฤกษ์งาม
ผูอ้ าํ นวยการ
2. นางจินตนา
จันทร์ เจริ ญ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
3. นางสาวนัทธมน จิรประภาพงศ์
หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล
4. นางสาวณัฐฐิญา ศิริสัตยาโสภณ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
5. นางรื/ นฤดี
อุ่นพิกุล
หัวหน้างานหลักสู ตร
6. นางสาวสุ วนั เพ็ญ สิ ริทรัพย์ไพบูลย์ หัวหน้างานการจัดการเรี ยนการสอน
7. นางวิไล
อสุ นี ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
8. นางสาวนภาพร เปลินศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
9. นายเจษฎา
วรรณวิมลกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
10. นายสุ ทศั น์
ลีดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษาฯ
11. นางสาวเครื อวัลย์ ตาปราบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
12. นายศักดิHชยั
บุญทองดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
13. นางวิมาเณ
คล้ายคลึง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพฯ
14. นางรื/ นฤดี
อุ่นพิกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ ตร
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จดั การ
ผู้อาํ นวยการ
สมาคมศิษย์อสั สัมชัญคอนแวนต์
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
ฝ่ ายบริหารจัดการ

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายบุคลากร

- งานนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานบริ หารทัว/ ไป

- งานหลักสูตร
- งานการจัดการเรี ยน
การสอน
- งานนิเทศการเรี ยน
การสอน
- งานทะเบียนและ
วัดผล
- งานห้องสมุดและ
แหล่งเรี ยนรู ้

- งานสรรหาบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานสวัสดิการ
บุคลากร

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)

ฝ่ ายกิจการ
นักเรียน
- งานปกครองนักเรี ยน
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
- งานแนะแนว
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานบริ การและ
สวัสดิภาพ
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ฝ่ ายทรัพ ยากรเพื"อ
การเรียนการสอน
- งานพัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
- งานทรัพยากรเพื/อ
การศึกษา
- งานอาคารสถานที/
และสิ/ งแวดล้อม

ฝ่ ายอภิบาลและ
แพร่ ธรรม

ฝ่ ายมาตรฐาน
คุณภาพ

- งานอภิบาล
- งานแพร่ ธรรมและ
ส่งเสริ มความเชื/อ
- งานจัดการสอนคําสอน
คริ สตศาสตร์
และจริ ยศึกษา

- งานประกันคุณภาพ
- งานสารสนเทศ

ทรัพยากรและสิ" งอํานวยความสะดวก
โรงเรี ยนมีเนื5 อที/ = ไร่ งาน พื5นที/ใช้สอย ,_JJ ตารางเมตร อาคารเรี ยน มีท5 งั หมด หลัง คือ
อาคาร # เป็ นอาคาร = ชั5น มีส่วนอาคารเดิมอายุกว่า JJ ปี และส่ วนอาคารต่อเติมใหม่มีพ5ืนที/ใช้สอย รวม ,206
ตารางเมตร ส่ วนหนึ/งเป็ นที/พกั ของคณะผูบ้ ริ หารและพนักงาน
อาคาร เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สู ง : ชั5น และ ชั5น และส่ วนอาคารต่อเติมใหม่ มีพ5ืนที/ใช้สอย ,594
ตารางเมตร

ตารางแสดงห้ องเรีย น ห้ องปฏิบัติการ ห้ องประกอบการเรีย น และห้ องอื"นๆ
อาคาร

ชั5น

1

1

2

2

ห้องเรี ยน
ระดับชั5น จํานวน
-

ม.
ม.

2
1

3

ม.

4

1

-

-

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ห้องปฏิบตั ิการ
-

ห้องคอมพิวเตอร์
Knowledge Center
Room
ห้องดนตรี ไทย
-

(ปรับปรุ ง

)

ห้องประกอบ
การเรี ยนการสอน
ห้องศาสนา
ลานพิกุล

ห้องพยาบาล

ห้องอาเซี ยน
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้องพลานามัย
เขื/อนริ มนํ5า
สนามบาสเกตบอล

12

ห้องอื/นๆ
ห้องการเงิน-บัญชี
ห้องทะเบียน-วัดผล
ห้องตัดเย็บ
โรงอาหาร
ห้องสุ ขา
ห้องพัสดุภณั ฑ์
ห้องรับแขก
ห้องเก็บเอกสารทะเบียน
ห้องทํางานอธิ การ
ห้องเก็บของ
ห้องพักครู
ห้องสุ ขา
ห้องพักพนักงาน
ห้องพักครู
ห้องพักคณะเซอร์
ห้องสุ ขา
ห้องธุ รการ
ห้องผลิตเอกสาร
ห้องพัสดุภณั ฑ์

อาคาร

ชั5น

2

1

2

ห้องเรี ยน
ระดับชั5น จํานวน

ห้องปฏิบตั ิการ

ม.

5

ม.=

5

ม.=

1

ม.:
ม.
ม.
ม.
ม.

6
2
1
4
1

5

ม.

4

ห้องแนะแนว
ห้องดนตรี สากล

6

ม.

1

ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องหมอภาษา

3

4

ห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์

ห้องประกอบ
การเรี ยนการสอน

ห้องกลุ่มสาระวิทย์

ห้องอื/นๆ
ห้องพัสดุภณั ฑ์
ห้องวิชาการ
ห้องปกครอง
ห้องรับแขก
ห้องอาหารครู
โรงอาหาร
ห้องสุ ขา
ห้องพยาบาล
ห้องเซาว์น่า

ห้องปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์

ห้องสมุด

ห้องกลุ่มสาระวิทย์

ห้องสุ ขา

ห้องกลุ่มสาระศิลปะ

ห้องพยาบาล
ห้องพักครู

ห้องประชุม
ห้องกลุ่มสาระการ
งานอาชีพฯ
ห้องซ่อมบํารุ ง

ห้องสุ ขา

ห้องประชุมเล็ก
ห้องกลุ่มสาระ
ต่างประเทศ

ห้องพักครู
ห้องควบคุมแสง สี เวที
ห้องประชุม
ห้องสุ ขา
ห้องพักครู
ห้องเก็บของ
ห้องพักครู

จํานวนห้ องเรียนทั>งหมด - ห้ องเรียน แบ่ งเป็ น
ระดับมัธยมศึกษาต้น
18
ระดับมัธยมศึกษาปลาย 8

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)

ห้อง ระดับชั5นละ
ห้อง ระดับชั5นละ

13

ห้องเรี ยน
ห้องเรี ยน

จํานวนห้ องพักครู มีจํานวนทั>งหมด N ห้ อง ประกอบด้ วย
อาคาร 1 มีจาํ นวน
2
ห้อง
อาคาร 2 มีจาํ นวน
7
ห้อง
จํานวนห้ องสุ ขา

มีจํานวนทั>งหมด
ห้องสุ ขาครู
ห้องสุ ขานักเรี ยน

61
12
49

แบ่ ง ประกอบด้ วย
ห้อง
ห้อง

เครื" องคอมพิวเตอร์ พ ร้ อมโปรแกรมการใช้ งาน มีท>งั หมด - เครื" อง
คอมพิวเตอร์
. ใช้ในการเรี ยนการสอน
. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เนต
=. ใช้ในการบริ หารจัดการ

จํานวน (เครื/ อง)
156
215
59

พืน> ทีใ" ช้ ปฏิบัติกจิ กรรมและนันทนาการ
1. ลานพิกุล อาคาร
. สนามบาสเกตบอล อาคาร
=. สนามบริ เวณหน้าอาสนวิหารอัสสัมชัญ ระหว่างอาคาร กับอาคาร
:. เขื/อนริ มนํ5า อาคาร
. ห้องประชุม อาคาร ชั5น :
แหล่ งการเรียนรู้
1. ห้ องสมุด ตั5งอยูท่ ี/อาคาร 2 ชั5น : มีขนาด J ตารางเมตร ใช้ระบบการสื บค้นหนังสื อ และการยืม – คืน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นแหล่งบริ การให้ขอ้ มูลการศึกษา ค้นคว้า โดยมีหนังสื อทัว/ ไป เอกสาร สิ/ งพิมพ์
ต่างๆ จํานวนหนังสื อค้นคว้า 21,901 เล่ม เครื/ องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับบริ การอินเตอร์ เนตสื บค้นข้อมูล J
เครื/ อง และโสตทัศนวัสดุ นอกจากนี5ยงั มีหอ้ งสมุดเคลื/อนที/ที/ต5 งั อยูใ่ ต้ตน้ พิกุล อาคาร 1 และใต้อาคาร 2 อีก
ด้วย
2. ห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มี 2 ห้อง อยูท่ ี/อาคาร 2 ชั5น 2 ของนักเรี ยนชั5นมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั5น
3 ของนักเรี ยนชั5นมัธยมศึกษาตอนต้น มีเครื/ องมือ เครื/ องใช้ในระดับความเพียงพอกับจํานวนนักเรี ยนทั5ง
ในระดับนักเรี ยนมัธยมต้นและนักเรี ยนมัธยมปลาย ห้องเรี ยนก็มีเครื/ องฉายเหนื อศีรษะ ป้ ายนิ เทศสําหรับ
ติดผลงานของนักเรี ยน
3. ห้ องแนะแนว อยูท่ ี/อาคาร 2 ชั5น เป็ นห้องบริ การด้านเอกสารการแนะแนว และคําปรึ กษาแก่นกั เรี ยน
4. ห้ องประกอบการทางอาหาร เป็ นห้องที/ฝึกให้นกั เรี ยนเตรี ยมอาหาร อุปกรณ์การปรุ งอาหาร
5. ห้ องศิลปะ อยูท่ ี/ อาคาร 2 ชั5น 3
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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6. ห้ องดนตรี มี 2 ห้อง คือ ห้องดนตรี ไทยและนาฎศิลป์ อยูท่ ี/อาคาร อยูท่ ี/ ชั5น = และห้องดนตรี สากลที/อยูท่ ี/
อาคาร 2 ชั5น
นอกจากนี5ยงั นําแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ/นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่างๆ
ทะเบียนแหล่ งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ"นในการจัดการเรียนการสอนภายใน

ที"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จํานวน
(แหล่ง)

แหล่งการเรีย นรู้
ห้องสมุด
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
ห้องดนตรี ไทย
ห้องแนะแนว
ห้องศาสนา
แผ่นพับความรู ้
ห้องสมุดเคลื/อนที/ และมุมหนังสื อใน
ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ป้ ายนิเทศ และความรู ้รอบเสา

1
2
1
1
1
37
38

ความถี"/สถิติการใช้
ทุกวันจันทร์ -ศุกร์
ทุกวันจันทร์ -ศุกร์
50 คน/วัน
ตามความเหมาะสม
ทุกวันจันทร์ -ศุกร์
ทุกวันจันทร์ -ศุกร์
ตามความเหมาะสม

ครั5ง/คน/ปี การศึกษา
2
ใต้ อาคารเรียน ต าม ค วาม เห ม าะ ส ม
แล้วแต่โอกาส
มุ ม ความรู ้ _ กลุ่ ม สาระ และมุ ม ความรู ้ ข อง
ทุกวันจันทร์ -ศุกร์
1
ห้องสมุด
ห้องดนตรี สากล
ทุกวันจันทร์ -ศุกร์
1
รวม
86
เฉลีย" ร้ อยละ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ร้ อยละ
90.26
91.4
87.8
87.8
77.4
89.00
85.4
93.00
83.4
93.8
87.2

87.86

ความสํ าเร็จในการจัดการศึกษา (ข้ อมูลเกียรติยศ ชื" อเสี ยง / จุดเด่ นของสถานศึกษา)
ปี การศึกษา \
หน่ วยงาน
ประเภท
ชื" อรางวัลทีไ" ด้ รับ / ระดับรางวัล
ทีม" อบรางวัล
สถานศึกษา

วัน / เดือน / ปี

. ได้รับเกียรติบตั ร โรงเรี ยนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ที/มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข> ันพืน> ฐาน(O-NET) ปี การศึกษา
\ ระดับมัธยมศึกษาปี ที/ = และมัธยมศึกษา
ปี ที/ รวม _ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ระดับ
เหรี ยญทองแดง

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน (สช.)

: มิถุนายน

_

. ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบตั ร การ
ประเมินโรงเรีย นเอกชนทีม" ีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล \ มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี/ยคิดเป็ นร้อยละ
q:.:J เป็ น ใน โรงเรี ยนของ สช.
ทัว/ ประเทศ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน (สช.)

28 กันยายน

_

=. ได้รับเกีรติบตั รสถานศึกษาดีเด่ น จาก
สํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพภายนอก (องค์ กรมหาชน) สมศ. ทีม" ี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับคุณภาพดีมากทั>งสามรอบ คือ
รอบแรก(พ.ศ. ::- :_)
รอบสอง (พ.ศ. :q- =)
และรอบสาม(พ.ศ. :- _)
ซึ/ งเป็ น ใน = J โรงเรี ยน
ระดับการศึกษาขั5นพื5นฐานทัว/ ประเทศ
(มีโรงเรี ยนทั5งหมด = , 508 โรง)

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพภายนอก
(องค์กรมหาชน)
หรื อ สมศ.

ตุลาคม

_

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ประเภท
นักเรีย น

ชื" อรางวัลทีไ" ด้ รับ / ระดับรางวัล

หน่ วยงาน
ทีม" อบรางวัล

วัน / เดือน / ปี

.นางสาวชัญญา เหมพรวิสาร
มัธยมศึกษาปี ที/ / ทําคะแนน
Pre-Addmission’ \ สายศิลป์ ในประเภท
คะแนนรวมทุกวิชา อันดับ # ของเขต และ
อันดับ ของภาค

ชมรมแนะแนว
ร่ วมกับสนามสอบ
ทัว/ ประเทศ

q พฤศจิกายน

_

. นางสาวชุติกานต์ สุ รรัตน์
ม. /
จากการแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็ นภาษา
ฝรั/งเศส ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ #

สมาคมครู ภาษา
ฝรั/งเศสแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์

q พฤศจิกายน

_

=. นางสาวพิณศิริ ใจปิ นตา
นางสาวภัทรสุ ดา สุ วชิ าวรพันธุ์
และนางสาวปิ ยเรศ มหัทธนา
จากแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship
Cup ครั>งที" \” ณ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
วิทยาเขตรังสิ ต ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ # พร้ อมถ้ วยรางวัล

สมาคมแลกเปลี/ยน
บุคลากรไทยจีนร่ วม
ด้วยมหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ
กวางตุง้ สถานี
วิทยุChina Radio
International ประจํา
ภาคพื5นเอเชีย สํานัก
ข่าวซิ นหัว ประจํา
ประเทศไทย และ
โรงเรี ยนภาษา
สายสัมพันธ์

\ มกราคม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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_

ปี การศึกษา

N
หน่ วยงาน

ประเภท

ชื" อรางวัลทีไ" ด้ รับ / ระดับรางวัล

สถานศึกษา

การตรวจติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาโรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญ
ผลการประเมิน สถานศึกษามีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ ระดับดีมาก ได้ JJ คะแนนเต็ม

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน

=J มิถุนายน

q

รางวัลเชิดชู เกียรติ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข5 นั พื5นฐาน (O-NET)
เกียรติบตั ร รางวัลระดับเหรี ยญทองแดง

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน
ศูนย์จิตวิทยา
การศึกษา
มูลนิธิยวุ สถิรคุณ

ธันวาคม

q

ปี การศึกษา

q

ปี การศึกษา

q

ครู

คุณครู พวงทอง แก้วนาเส็ ง
1.ได้ส่งผลงานเรี ยงความ “คุณครู ที/รัก” ของ
นักเรี ยนชั5น ม. เข้าร่ วมประกวดและได้รับ
เกียรติบตั ร จํานวน q คน
2.โครงการภาคภูมิแผ่นไทย ให้คนไทยทัว/
ประเทศส่ งเรื/ องราวที/น่าภูมิใจของประเทศ
ไทย เพื/อเป็ นสมบัติล5 าํ ค่าของชาติ และส่ ง
ต่อไปยังชนรุ่ นหลังสื บไป คณะทํางาน
โครงการภาคภูมิแผ่ นดินไทย มีความยินดี
ว่ า “คุณครู พ วงทอง แก้ วนาเส็ ง” คือ # ใน
# , คนแรกของประเทศไทย ได้ร่วมส่ ง
เรื/ องราวมายังโครงการและได้รับ เข็มกลัด
ที/ระลึกจากโครงการ
คุณครู ปิยะนุสรณ์ ชนะชาญชัย
ได้รับการคัดเลือกครู ผสู ้ มควรได้รับ
พระราชทาน รางวัล สมเด็จเจ้ าฟ้ ามหาจักรี
ระดับเขตบางรัก

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ทีม" อบรางวัล

เขตบางรัก

วัน / เดือน / ปี

หน่ วยงาน

ประเภท

ชื" อรางวัลทีไ" ด้ รับ / ระดับรางวัล

ครู

นางสาวนาฏยา งามเสงี/ยม
ได้รับรางวัล : เกีย รติบัตรการเป็ นผู้ฝึกซ้ อม
ส่ งนักเรี ยนดนตรีไทยชั> นมัธยมศึกษาปี ที" เข้ าร่ วมการแข่ งขันเดี"ยวขิม 7 หย่ อง
ในระดับชั5น ม. -ม.= ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพื5นที/การศึกษา ครั5งที/
ประจําปี การศึกษา q จนนักเรี ยนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ระดับเหรี ยญ
ทอง

เขตพื5นที/การศึกษา

14–16พฤศจิกายน

นักเรีย น

เด็กหญิงลัดดา กําหอม นักเรี ยน ชั5น ม.=/
การแข่งขันเทนทิส รายการเทนนิสเยาวชน
Guangdong International Junior Tennis
Championships @ Guangzhou, China
ได้รางวัล
- ชนะเลิศ หญิงเดี/ยว รุ่ นอายุไม่เกิน : ปี
- ชนะเลิศหญิงคู่ รุ่ นอายุไม่เกิน : ปี
- รองชนะเลิศอันดับ หญิงเดี/ยว รุ่ นอายุ
ไม่เกิน : ปี
. เด็กหญิงอรษา เชียงแรง
ชั5น ม. /:
. เด็กหญิงชนานาถ วิริยะศักดา ชั5น ม. /
=. เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ชั5น ม. /=
:. เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ชั5น ม. /=
. เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง
ชั5น ม. /
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
สิ/ งประดิษฐ์เพื/อการแข่งขัน ระดับนานาชาติ
(K*bot Asia J ) ในหัวข้อ A Better
Tomorrow ได้รับรางวัล The most creative
รองชนะเลิศ อันดับที/ =

Air Asia CU
Tennis Club

- q กรกฎาคม

q

ประเทศสิ งคโปร์

J- = กรกฎาคม

q

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ทีม" อบรางวัล

วัน / เดือน / ปี
q

ประเภท
นักเรีย น

ชื" อรางวัลทีไ" ด้ รับ / ระดับรางวัล

หน่ วยงาน
ทีม" อบรางวัล

เด็กหญิงพชรพร วิสุทธิ ไพฑูรย์ ชั5น ม.=/
สํานักงานเขตพื5นที/
การแข่งขันเดี/ยวขิม \หย่อง ระดับชั5น ม. -ม.= การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต
ได้รับรางวัลระดับ เหรี ยญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที" #
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั5นพื5นฐาน
(O-NET) ระดับชั5นมัยมศึกษาปี ที/ =
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรี ยญ
ทองแดง ปี การศึกษา \

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน

นางสาวนวินดา ตั5งศิริพาณิ ช ชั5น ม. /
โรงเรี ยน
การแข่งขัน English Speech Contest 2560
อัสสัมชัญพาณิ ชยการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร
และเงินรางวัล #, บาท

วัน / เดือน / ปี
:- พฤศจิกายน

q

ธันวาคม

q

กุมภาพันธ์

J

. นางสาวภัททิยา ว่องศรี ช5 นั
ม. /
.นางสาวศุกาญจน์ดา ธนินธนวัฒน์ช5 นั ม. /
การแข่งขันทักษะภาษาจีน “Friendship Cup”
ครั5งที/ q การแข่งขันร้องเพลงจีนประสาน
เสี ยง ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

ศูนย์วฒั นธรรม
แห่งประเทศจีน

กุมภาพันธ์

0

เด็กหญิงฉันทิสา ริ5 วธงชัย ชั5น ม.=/
การแข่งขันทักษะภาษาจีน การแข่งขัน
ประกวด เรี ยงความภาษาจีน ระดับ
มัธยมศึกษา “Friendship Cup” ครั5งที/ q
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที"

ศูนย์วฒั นธรรม
แห่งประเทศจีน

กุมภาพันธ์

0

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ปี การศึกษา
ประเภท

ชื" อรางวัลทีไ" ด้ รับ / ระดับรางวัล

สถานศึกษา

- โรงเรี ยนเอกชนที/ได้เปิ ดกิจการอย่างมี
คุณภาพมากกว่า JJ ปี
- รางวัลโรงเรี ยนเอกสรที/มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั5นพื5นฐาน(O-NET) ระดับชั5น
มัธยมศึกษาปี ที/ = และ ปี ที/ ตามเกณฑ์ที/
กําหนด
นายจิราฤทธิH ทิพย์ลุย้
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ในการจัด
ประกวดภาพถ่าย เนื/องในโอกาสวันครู ครั5งที/
พ.ศ.
ในหัวข้อ “เด็กรักครู ครู รักเด็ก”
พิธีมอบประกาศนียบัตร DELF Solaria
รับรองความรู ้ภาษาฝรั/งเศส

ครู

นักเรีย น

หน่ วยงาน
ทีม" อบรางวัล
สํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน(สช.)

จัดโดยคุรุสภา

สมาคมครู ภาษาฝรั/งเศส
แห่งประเทศไทย ในพระ

ความรู้ ภาษาฝรั"งเศสระดับเบื>องต้ น DELF A 1 ราชูปถัมภ์ ร่ วมกับสถาน
. น.ส.วรรณ จันทรโชติ
ชั5น ม. /
เอกอัครราชทูตฝรั/งเศส
. น.ส.รัญญา บุญครองธรรม ชั5น ม. /
ประจําประเทศไทย
=. น.ส.ญาณิ นทร คงจันทร์
ชั5น ม. /
:. น.ส.ณัฐกมลธร เอื5อสิ ทธิ โชค ชั5น ม. /
5. น.ส.อภิสร บุญสิ ริโรจน์ ชั5น ม. /
6. น.ส.วริ ศรา ฉัตรปราโมทย์ ชั5น ม. /
7. น.ส.ณัชชา พิทกั ษ์พรสิ น ชั5น ม. /
8. น.ส.ฌิชา
งามกาละ
ชั5น ม. /
ความรู้ ภาษาฝรั"งเศสระดับเบื>องต้ น DELF A 2
. น.ส.พรทิพย์ ศรี อุทยั
ชั5น ม. /
. น.ส.ฐิติรัตน์ ริ ธีรังสี
ชั5น ม. /
=. น.ส.พัสวี ชีวประภาวงศ์ ชั5น ม. /
:. น.ส.ณิ ชาพร เศรษฐสิ งห์ ชั5น ม. /
. น.ส.กชพร ภิญโญปรวัฒน์ ชั5น ม. /
. น.ส.นวินดา ตั5งศิริวานิช ชั5น ม. /
\. น.ส.มาตินา อนุตรพร ชั5น ม. /
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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วัน / เดือน / ปี
q- J กุมภาพันธ์

มกราคม

\ กรกฎาคม

J

ประเภท

นักเรีย น

ชื" อรางวัลทีไ" ด้ รับ / ระดับรางวัล
การประกวดสิ/ งประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ (K*bot Asia 2017)
ประเภทที/ The Sensor Trash
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที/
ประเภทที/ ลูกบอลตกถึงพื5นช้า รางวัลชมเชย
. เด็กหญิงณัฐพัชร พรรณสวัสดิH ชั5น ม. /
. เด็กหญิงโชติกา นรนิธิวรรณ ชั5น ม. /
=. เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง
ชั5น ม. /
:. เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ชั5น ม. /:
. เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย์ ชั5น ม. /
กิจกรรมแข่งขันพับกระดาษโอริ งามิ
ภายใต้หวั ข้อ “นิทานกระดาษ”
ได้รางวัลชนะเลิศ (โล่รางวัล เกียรติบตั ร และ
จํานวนเงิน ,JJJ)
. น.ส.ดารวลี ดุรงค์พิสิษฎ์กุล ชั5น ม. /=
. น.ส.กริ ณฑา เหล่ามรกต ชั5น ม. /
=. น.ส.สิ ตาภรณ์ พิทนั โชติ ชั5น ม. /
กิจกรรมออกแบบสิ/ งประดิษฐ์ในโครงการ
“พลังเล็กเปลี/ยนโลก ปี 5”
ได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น
น.ส.ณิ ชกานต์ ตันฑวิรุณฬห์ นักเรี ยนชั5น
ม. /:
การแข่งขันเดี/ยวซอด้วงและการแข่งขันเดี/ยว
ขิม \ หย่อง
- รางวัลเหรี ยญทองชนะเลิศ ระดับชั5น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ การแข่งขัน
เดี/ยวซอด้วง
น.ส.พชรพร วิสุทธิH ไพฑูรย์ ชั5น ม.:/
- รางวัลเหรี ยญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
การแข่งขันเดี/ยวขิม \ หย่อง
น.ส.พชรพร วิสุทธิH ไพฑูรย์ ชั5น ม.:/

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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หน่ วยงาน
ทีม" อบรางวัล

วัน / เดือน / ปี

มหาวิทยาลัยฮ่องกง
โพลีเทคนิค

- : กรกฎาคม

J

Mainichi Academic

- \ สิ งหาคม

J

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อ
ประเทศญี/ปุ่นครบวงจร

กลุ่มบริ ษทั ปตท.
ร่ วมกับ บริ ษทั
อสมท.

q กันยายน

สํานักงานเขตพื5นที/
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต

: พฤศจิกายน

J

J

ประเภท

ชื" อรางวัลทีไ" ด้ รับ / ระดับรางวัล
กิจกรรมการแข่งขัน
“RSU English Language Academic
Contest 2017”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโลห์รางวัล และ
เหรี ยญรางวัล ได้แก่
- กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
หัวข้อ “Good Deeds My Dad did.”
นางสาวนวินดา ตั5งศิริวานิช ชั5นม. /
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รับโลห์รางวัล และ เหรี ยญรางวัล ได้แก่
- กิจกรรมแข่งขันเขียนเรี ยงความเป็ น
ภาษาอังกฤษ หัวข้อ
“ The picture of the King holding a map
and there is a big tree.”
นางสาวนถสร ไกรนรา ชั5น ม. /
ได้รับรางวัลชมเชยรับโลห์รางวัล และเหรี ยญ
รางวัล ได้แก่
- กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
หัวข้อ “ The Song must be about dad.”
นางสาวจิดาภา สมบัติหิรัญวงศ์ ชั5น ม. /
- กิจกรรมการแข่งขันตอบคําถามความรู ้ทว/ั ไป
เกี/ยวกับประเทศฝรั/งเศส ได้แก่
นางสาววรัญญา บุญครองธรรม ชั5น ม. /
ได้รับรางวัลชมเชย
- กิจกรรมการแข่งขันบรรยายภาพเป็ นภาษา
ฝรั/งเศส ได้แก่
นางสาวพรทิพย์ ศรี อุทยั ชั5น ม. /
ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดรางวัลวรรณกรรม
ประเภทเรี ยงความ ในหัวข้อ
“มิ/งมิตร” ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่นางสาว
ธัญพรภัส กนกมงคล นักเรี ยนชั5น ม. /

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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หน่ วยงาน
ทีม" อบรางวัล
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

\ พฤศจิกายน

J

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

\ พฤศจิกายน

J

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

\ พฤศจิกายน

J

สมาคมครู ภาษาฝรั/งเศส
แห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์

= ธันวาคม

J

สื/ อมวลชนคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย

ธันวาคม

J

วัน / เดือน / ปี

ส่ วนที"
ทิศทางการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ปรัชญาของโรงเรีย นอัสสั มชัญคอนแวนต์
“ มนุษย์ ทีมีคุณภาพ คือ มนุษย์ ทีมีคุณธรรมและความรู้ ”
คติพจน์ ของโรงเรีย นอัสสั มชัญคอนแวนต์
ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่ หาคุณธรรม เลิศลํา* การงาน
การศึ กษาคื อชี วิตที/ เจริ ญเติ บโต ให้ความรู ้ ความจริ งที/ เป็ นอมตะและชี5 นาํ แนวทางการดํารงชี วิตที/ มีวินัย
เรี ยบง่าย มีเมตตาธรรม และมีปณิ ธานอันแน่วแน่ที/จะศึกษาทั5งด้านศาสตร์ และศิลป์ รวมทั5งวิทยาการที/ทนั สมัย เพื/อ
ประกอบสัมมาอาชี พ ด้วยความซื/ อสัตย์สุจริ ตจะธํารงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตย
ศึกษาดี

มีวนิ ัย

ใจเมตตา

ใฝ่ หาคุณธรรม

เลิศลํา> การงาน

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

หมายถึ งเป็ นการศึ กษาที/ ให้ความรู ้ และทักษะพื5นฐานที/จาํ เป็ นอย่างเพียงพอ เช่ นความรู ้
ด้านภาษา ด้านคิดคํานวณ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั5งรู ้จกั
คิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ น วิเคราะห์ ริ เริ/ มสร้างสรรค์ และใฝ่ รู ้ตลอดเวลา รู ้จกั แสวงหาความรู ้
เพื/อพัฒนาตนเอง และเพื/อการงานอาชีพ มีความเจริ ญที/สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ
หมายถึงการมีนิสัยที/ดีงาม การดํารงชีวติ อย่างเรี ยบง่าย มีวนิ ยั ในตนเอง รู ้จกั รับผิดชอบ
ต่อตนเอง และสังคม เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื/น ปฏิบตั ิตามกติกา และกฎเกณฑ์ของสังคม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และระบอบประชาธิ ปไตย
หมายถึงการไม่เป็ นคนเห็นแก่ตวั เห็นความสําคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของตน
ร่ วมมื อกับ ผูอ้ ื/ นในสั ง คม มี นําใจดี เอื5 อเฟื5 อเผื/อแผ่ รู ้ จกั แบ่ งปั นด้วยความรั ก และความ
เสี ยสละ
หมายถึง เป็ นคนศรัทธาในศาสนา ยึดมัน/ ในหลักธรรม มีค่านิยมที/ถูกต้อง มีความรักและ
ให้อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญ’ูต่อสถาบันและผูม้ ีพระคุณ มีความเข้าใจและซาบซึ5 งใน
คุณค่าของวัฒนธรรม มีความซื/ อสัตย์ อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยี
เข้ากับสัจธรรมอันสู งส่ ง เพื/อการดํารงชีวิตที/มีคุณค่าต่อตนเองแลผูอ้ ื/น
หมายถึงมีวสิ ัยทัศน์ในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติที/ดีต่ออาชีพสุ จริ ต ขยันรู ้จกั
พัฒนาการงานอาชีพให้มีประสิ ทธิ ภาพ

-

(ปรับปรุ ง

)
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อัตลักษณ์ ของผู้เรีย นโรงเรีย นอัสสั มชัญคอนแวนต์
“ ซื อตรง เรี ยบง่ าย การงาน รั กเมตตา กตัญ/ูร้ ู คุณ”
#. ซื" อตรง(Regularity)

. เรียบง่ าย(Simplicity)

-. การงาน (Work)
. รักเมตตา (Charity)

. กตัญ{ูร้ ู คุณ(Gratitude)

ซื/ อสัตย์สุจริ ต มี มโนธรรม เที/ยงตรง จริ งใจ โปร่ งใส ไม่คดโกงยึดความ
ถู กต้อง “ผู้ ที"มี ค วามซื" อสั ต ย์ ในเรื" องเล็กน้ อย ก็จ ะซื" อสั ต ย์ ในเรื" องใหญ่
ด้ วย ผู้ ที"ไม่ ซื" อสั ต ย์ ในเรื" องเล็กน้ อย ก็จ ะไม่ ซื" อสั ต ย์ ในเรื" องใหญ่ ด้ ว ย”
(ลก :10)
อยู่อย่างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ/ งที/ตนมี สุ ภาพ ถ่อมตน และมี
ความสุ ขในชี วิตของตน“เรี ย นรู้ ที"จ ะพอใจในสภาพของตน รู้ จักมีชีวิตอยู่
อย่ างอดออมและรู้ จักมีชีวิต อยู่อย่ างอุดมสมบูรณ์ เรี ย นรู้ ที"จ ะเผชิ ญ กับทุก
สิ" งทุกกรณี” (ฟป :11-13)
รักและมุ่งมัน/ ในการทํางาน ไม่เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ่มเท รับผิดชอบ
“พระเจ้ าจะประทานรางวัลแก่ ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ # :27)
เป็ นบุ ค คลเพื/ อผู อ้ ื/ น เสี ย สละ แบ่ งปั น มี จิต สาธารณะ “ผู้ ที" แสดงความ
เมตตากรุ ณาด้ วยใจยินดี จงรั กด้ วยใจจริ ง จงหลีกหนีความชั" ว จงยึดมั"น
ในสิ" งที"ดี จงรั กกันฉั นพี"น้อง จงคิด ว่ าผู้อื"นดีกว่ าตน อย่ าเฉื" อยชา จงมี
จิตใจกระตือรื อร้ นในการรับใช้ องค์ พ ระผู้เป็ นเจ้ า จงชื" นชมในความหวัง”
(รม # :4-13)
กตัญ’ู ตอบแทนผูม้ ี พระคุ ณ มี จิตสํานึ ก ในความดี ของผูอ้ ื/ น ใส่ ใจผูอ้ ื/ น
จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และสถาบันการศึกษา “บุต ร
จงเชื" อฟั ง บิด ามารดาจงให้ เกีย รติบิด ามารดา เป็ นพระบั ญ ญติ แรกแล้ ว
ท่ านจะอยู่บนแผ่ นดินอย่ างเป็ นสุ ขและมีอายุยืน” (อฟ 6:1-4)

เอกลักษณ์ ของโรงเรีย นอัสสั มชัญคอนแวนต์
จิตใจงาม ความรู้ ดี ( Noble-minded and knowledgeable )

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรีย นโรงเรีย นอัสสั มชัญคอนแวนต์
1. จงรั กภักดีและกตัญ {ู รู ้ จกั บทบาทของตนเอง มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย จงรักภักดี ยึดมัน/ ใน
ระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข เป็ นศาสนิ กชนที/ดีและแสดงตนสมํ/าเสมอปฏิ บตั ิตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มีความประพฤติดีอยู่ในโอวาท แสดงความกตัญ’ู รู้คุณ ต่อผูม้ ีพระคุ ณบิ ดามารดา
ผูป้ กครอง คณะเซอร์ ครู บาอาจารย์และต่อสถานศึกษา
. ซื" อตรง คุณธรรมที/สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตอย่างหนึ/ งคือ มีความซื/ อสัตย์สุจริ ต และมีวินยั ซึ/ งรวมถึง
การไม่คดโกงผูอ้ ื/น ไม่วา่ จะเป็ นการคดโกง หรื อขโมยทรัพย์สิน สิ/ งของ เวลา ทรัพย์สินทางปั ญญาไม่เอาผลงานของ
ผูอ้ ื/นมาเป็ นของตน ไม่ใช้วธิ ี การที/ผิดเพื/อได้มาซึ/ งสิ/ งที/ตนต้องการ ไม่ทุจริ ต คอรัปชัน/ ตรงต่อเวลาและหน้าที/ไม่เอา
ตําแหน่งหน้าที/ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อพวกพ้อง ยุติธรรมต่อผูอ้ ื/นและสังคม มีความจริ งใจกับทุกคน
รวมถึงมีวนิ ยั ในตนเอง และเที/ยงตรงต่อตนเอง ผูอ้ ื/นและต่อสถาบัน
3. เรียบง่ าย ดําเนินชีวิตสมถะ พอเพียง ประหยัดและรู ้ประมาณ มีความสุ ภาพถ่อมตน จิตใจงดงาม มีความ
บริ สุทธิH ทั5งกายและใจ รักสันติ และความสงบ มีสัมมาคารวะ กิริยามารยาทที/สุภาพเรี ยบร้อย อ่อนน้อม นุ่มนวลใน
กิริยาและวาจา มีความเป็ นกุลสตรี แบบหญิ งไทย เคารพในเกี ยรติและศักดิH ศรี ของตนเองและผูอ้ ื/น ปฏิ บตั ิตน ตาม
วัฒนธรรมประเพณี ไทย
4. ขยัน ทุ่ ม เท มุ่ งมัน/ ทําภารกิ จที/ ได้รับ มอบหมายอย่างจริ งจัง บากบัน/ พากเพี ย รต่อภาระที/ ยากลําบาก
กระตื อรื อร้ น ในการทํางาน ทํางานด้วยใจรั ก และอุ ทิ ศ เวลาให้ แก่ ง าน มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อตนเอง สั งคม และ
ประเทศชาติ ลงมือทํางานทันทีเมื/อได้รับมอบหมาย รับทํางานที/ไม่มีผอู ้ ื/นอยากทํา ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ ฝึ กฝน
ตนเองให้มีความสามารถและความชํานาญ สามารถพัฒนางานใช้แนวคิดวิธีใหม่ๆ ที/เหมาะสม ในการปฏิ บตั ิงาน
จนได้ผลงานที/สมบูรณ์
5. เป็ นบุคคลเพื"อผู้อื"น รัก เมตตา มีจิตสาธารณะ มีเมตตาธรรม ช่วยเหลื อผูอ้ ื/น เป็ นผูร้ ู ้ จกั การให้และการ
รับรู ้จกั เสี ยสละและแบ่งปั น เข้าใจและเห็นใจผูอ้ ื/น รักและรู ้จกั ให้อภัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน มี
นํ5าใจ ไม่เห็นแก่ตวั มีจิตใจมัน/ คง แน่วแน่ มีความสํานึ กในความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื/นให้ความเอาใจใส่
และสนใจผูอ้ ยูช่ ายขอบและผูย้ ากไร้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ยากไร้สติปัญญา สุ ขภาพ ทรัพย์สิน สังคม ความรู ้ ฯลฯ
. มีวินัย การปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว สถานศึกษา และสังคม
เป็ นปกติวสิ ัย ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื/น ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในชี วติ ประจําวัน และรับผิดชอบใน
การทํางานทั5งส่ วนตัวและส่ วนรวม
7. ใฝ่ เรี ย นรู้ การแสดงออกถึ งความตั5งใจ เอาใจใส่ เพียรพยายามในการเรี ยนรู ้ สนใจเข้าร่ วมกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จากหนังสื อ เอกสาร สิ/ งพิมพ์ สื/ อเทคโนโลยีต่างๆ จากแหล่งเรี ยนรู ้ท5 งั ภายใน
และภายนอกสถานศึกษาอย่างสมํ/าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื/ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู ้ วิเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์
ความรู ้ แลกเปลี/ยนเรี ยนรู ้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
\. เชิ ดชู ค วามเป็ นไทย การแสดงออกถึ งความภาคภู มิใจในความเป็ นคนไทย เห็ นคุ ณค่า ชื/ นชม มี ส่วน
ร่ วมในการอนุ รักษ์ สื บทอด เผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความ
กตัญ’ูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื/ อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
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(ปรับปรุ ง
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ตารางเทีย บคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสู ตรแกนกลาง 2551
(Desirable Characters Evaluation)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรี ยน
1. จงรักภักดีและกตัญ’ู (ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ และผูม้ ีพระคุณ)
Loyalty and gratitude

พฤติกรรมผู้เรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลาง 2551
รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
Love of nation, religion and monarchy
กตัญ’ูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
Gratitude
ซื/ อสัตย์สุจริ ต
Honesty and integrity
อยูอ่ ย่างพอเพียง มีความสมถะ
Contentment and self-sufficiency
มุ่งมัน/ ในการทํางาน มีความมานะอุตสาหะ
Dedication and commitment to work
มีจิตสาธารณะ/รักเมตตา/รับผิดชอบต่อสังคม
Public consciousness /Charity /Civic responsibility
มีวนิ ยั Discipline
เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที/ดี
Ability and willingness to lead and follow
ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพิ/มพูนทักษะ
Avidity for learning
รักความเป็ นไทย
Cherishing Thai identity

. ซื/ อตรง
Regularity
3. เรี ยบง่าย
Simplicity
4. ขยัน ทุ่มเท
Travail
5. เป็ นบุคคลเพื/อผูอ้ ื/น
Be all to all
6. มีวนิ ยั
Discipline
7. ใฝ่ เรี ยนรู ้
Avidity for learning
8. เชิดชูความเป็ นไทย
Cherishing Thai identity

สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรีย นโรงเรีย นอัสสั มชัญคอนแวนต์
.
.
=.
:.
.

มีความสามารถในการสื/ อสาร
มีความสามารถในการคิด
มีความสามารถในการแก้ปัญหา
มีความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง
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ข้ อ
1

2
5
6
8
3

4
7

การวิเคราะห์ สภาพโรงเรีย น (SWOT ANALYSIS)
ปัจจัย ภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1.โรงเรี ยนมีระบบและโครงสร้างการบริ หารงาน
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีคุรุจารี และคู่มือการ
บริ หารงานของฝ่ ายต่างๆที/กาํ หนดภาระหน้าที/การ
ปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
2.โรงเรี ยนมีการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การด้านการพัฒนา
โรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลโดยเปิ ด
สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต5 งั แต่ระดับ
ม. -ม. เป็ นภาษาอังกฤษ
3.โรงเรี ยนมีการจัดทําระบบสารสนเทศของ
โรงเรี ยน แผนปฏิบตั ิการและปฏิทินประจําปี มีการ
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
4.โรงเรี ยนมีนกั บวชคณะภคนีเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ ตรดําเนินการบริ หารจัดการโดยมีการกระจาย
อํานาจแบ่งเป็ นฝ่ ายและงานที/ชดั เจน มีการกํากับ
ติดตามตรวจสอบอย่างสมํ/าเสมอ
5.หัวหน้าฝ่ าย/งานมีความรู ้ความสามารถในการ
บริ หารงานตามสายงานของตนเอง ตลอดจนครู
และบุคลากรมีความรู ้และความสามารถในการ
จัดการเรี ยนการสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด
6.ครู มีความรักและผูกพันในวิชาชีพและภาคภูมิใจที/
ได้ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนแห่ งแรกของคณะฯ
7.ครู มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มความสามารถ

จุดอ่ อน (Weaknesses)
.ครู บางส่ วนยังติดกับวิธีการสอนรู ปแบบเดิม เช่น
การสอนแบบบรรยาย
.ครู เข้าใหม่ยงั ไม่เข้าใจการปฏิบตั ิงานอย่างถ่องแท้
ถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในเครื อ
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร
3.การลาออกของครู ระหว่างปี การศึกษา

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
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-

(ปรับปรุ ง

)

ปัจจัย ภายนอก
โอกาส (Opportunities)
.โรงเรี ยนได้รับความไว้วางใจจากผูป้ กครอง
นักเรี ยน และชุมชน มีผปู ้ กครองเครื อข่ายในการ
ประสานงานระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
.โรงเรี ยนมีสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ สมาคมศิษย์
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา
3.โรงเรี ยนตั5งอยูใ่ นชุมชนย่านธุ รกิจ บนเส้นทาง
คมนาคมที/สะดวก มีแหล่งการเรี ยนรู ้ที/หลากหลาย
4.โรงเรี ยนตั5งอยูใ่ นบริ เวณอาสนวิหารอัสสัมชัญ จึง
ทําให้นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ได้ซึมซับคุณธรรม
จริ ยธรรม

อุปสรรค (Threats)
1.ผูป้ กครองบางส่ วนให้ความร่ วมมือในกิจกรรม
ของโรงเรี ยนน้อยเกินไป
.นโยบายการสอบบรรจุของภาครัฐทําให้โรงเรี ยน
ขาดแคลนบุคลากรที/มีความชํานาญเฉพาะด้าน
3.โรงเรี ยนตั5งอยูใ่ นย่านความเจริ ญมีหา้ งสรรพสิ นค้า
สถานบันเทิง สื/ อเทคโนโลยีที/ทนั สมัยจํานวนมาก
และผูป้ กครองบางส่ วนมีเวลาให้กบั ลูกน้อย ทําให้
นักเรี ยนบางคนขาดความอบอุ่นและได้รับการชักจูง
จากกระแสวัตถุนิยมส่ งผลให้มีพฤติกรรมที/เบี/ยงเบน
ไปจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
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-

(ปรับปรุ ง

)

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ปี การศึกษา &'()-&'(+
วิสัย ทัศ น์ หรื อปณิธาน (Vision)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้กอปรด้วยคุณธรรมในศาสนา วัฒนธรรม และความรู ้
สู่ สากล รักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตผูเ้ รี ยนที/มีความรู ้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม ตามอัตลักษณ์
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพด้านภาษาเพื/อการสื/ อสารสู่ สากล
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศกั ยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื/ อง
5. พัฒนาโรงเรี ยนด้านการอนุ รักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม
เป้ าหมาย (Goal)
1. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิH ทางวิชาการสู ง
2. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที/ดีงามตามอัตลักษณ์
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการสื/ อสารด้านภาษาอังกฤษดีเยีย/ ม
4. ครู และบุคลากรมีความความรู ้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
5. ผูบ้ ริ หารมีกระบวนการบริ หารและการจัดการศึกษาที/มีประสิ ทธิ ภาพ
6. โรงเรี ยนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที/มีประสิ ทธิ ผล
7. โรงเรี ยนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุ รักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
.
.
=.
:.
5.

พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
พัฒนาภาษาเพื/อการสื/ อสารให้ผเู ้ รี ยนพร้อมสู่ สากล
พัฒนาการสอนของครู ที/เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
พัฒนาการบริ หารและการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มีมาตรฐานดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ส่ วนที" ยุทธศาสตร์ โรงเรียน

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ตารางการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ ของโรงเรียน
วิสัย ทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้กอปรด้วย
คุณธรรมในศาสนา
วัฒนธรรม และความรู ้สู่
สากล รักษ์พลังงานและ
สิ/ งแวดล้อม

. ผลิตผูเ้ รี ยนที/มีความรู ้ความสามารถ
พร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม ตามอัต
ลักษณ์
. ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพ
ด้านภาษาเพื/อการสื/ อสารสู่ สากล
=. ส่ งเสริ มและพัฒนาครู และบุคลากรให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
:. ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื/อง

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

เป้ าหมาย (Goal)

. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิHทางวิชาการสู ง
. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมที/ดีงามตามอัตลักษณ์
=.ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการสื/ อสารด้านภาษา
อังกฤษดีเยีย/ ม
:. ครู และบุคลากรมีความความรู ้
ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
. ผูบ้ ริ หารมีกระบวนการบริ หารและการ
จัดการศึกษาที/มีประสิ ทธิ ภาพ
. โรงเรี ยนมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที/มีประสิ ทธิผล
. พัฒนาโรงเรี ยนด้านการอนุรักษ์พลังงาน \.โรงเรี ยนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการ
และสิ/ งแวดล้อม
อนุรักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม

-

(ปรับปรุ ง

)
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ยุทธศาสตร์
.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์
.พัฒนาภาษาเพื/อการสื/ อสาร
ให้ผเู ้ รี ยนพร้อมสู่ สากล
=.พัฒนาการสอนของครู
ที/เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
:.พัฒนาการบริ หารและการ
จัดการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
5.ส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานดีเด่นด้านพลังงาน
Energy Mind Award

วิสยั ทัศน์

พันธกิจ

เป้ าหมาย

ยุทธศาสตร์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้กอปรด้วยคุณธรรมในศาสนา วัฒนธรรม และความรู ้สู่สากล รักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม
.ผลิตผูเ้ รี ยนที/มีความรู ้
ความสามารถ พร้อมด้วย
คุณธรรม จริ ยธรรม
ตามอัตลักษณ์

.ส่ งเสริ มและพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพด้าน
ภาษาเพื/อการสื/ อสารสู่
สากล

=.ส่ งเสริ มและพัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

:.ส่ งเสริ มและพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื/อง

.พัฒนาโรงเรี ยนด้าน
การอนุ รักษ์พลังงานและ
สิ/ งแวดล้อม

.ผู ้ เรี ยนมี ผ ลสั ม ฤทธิH
ทางวิชาการสู ง
.ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมที/
ดีงามตามอัตลักษณ์

=.ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการ
สื/ อสารด้าน
ภาษาอังกฤษดีเยีย/ ม

:.ครู และบุคลากรมีความ
ความรู ้ ความสามารถ
และทักษะทางวิชาชีพ

.ผูบ้ ริ หารมีกระบวนการ
บริ หารและการจัด
การศึกษาที/มี
ประสิ ทธิ ภาพ
.โรงเรี ยนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที/มี
ประสิ ทธิ ผล

\.โรงเรี ยนมีมาตรฐาน
ดีเด่นด้านการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ/ งแวดล้อม

.พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์

.พัฒนาภาษาเพื/อการ
สื/ อสารให้ผเู ้ รี ยนพร้อมสู่
สากล

=.พัฒนาการสอนของครู
ที/เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

:.พัฒนาการบริ หารและ
การจัดการศึกษาตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

5.ส่ งเสริ มสถานศึกษาให้
มีมาตรฐานดีเด่นด้าน
พลังงาน Energy Mind
Award

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี5วดั ความสําเร็ จ

. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิH ทางวิชาการสู ง
. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
. เพื/อพัฒนาผลสัมฤทธิH ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั5น
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสื/ อสารทั5งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั5น
=. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในด้านการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั5น
:. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี/ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/ อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิ ทธิ ภาพ
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าจากพื5นฐานเดิมในแต่ละปี ในด้านความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสู ตรอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื/อง
\. ร้อยละของค่าเฉลี/ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการสู งขึ5น หรื อคุณภาพเป็ นไปตามเป้ าหมาย
_. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และเจตคติที/ดี พร้อมที/จะศึกษาต่อในระดับชั5นที/สูงขึ5น หรื อมีวฒ
ุ ิภาวะทางอาชี พเหมาะสมกับช่วงวัย

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี5วดั ความสําเร็ จ

. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที/ดีงามตามอัตลักษณ์
. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
. เพื/อพัฒนาคุณลักษณะที/พึงประสงค์และค่านิยมที/ดีงามตามอัตลักษณ์ของผูเ้ รี ยน
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความประพฤติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสํานึกที/โรงเรี ยนกําหนดปรากฎชัดเจน โดยไม่ขดั กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ/ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ/นในความเป็ นไทยและเห็นคุณค่าเกี/ยวกับภูมิปัญญาไทย และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวติ ประจําวัน
:. ร้อยละของผูเ้ รี ยนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ ื/นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีวธิ ี การรักษาสุ ขภาพของตนเองให้แข็งแรง
. ร้อยละของผูเ้ รี ยนรักษาอารมณ์และสุ ขภาพจิตให้ดีอยูเ่ สมอ
\. ร้อยละของผูเ้ รี ยนรู ้และมีวิธีการป้ องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก
_. ร้อยละของผูเ้ รี ยนไม่เพิกเฉยต่อการกระทําสิ/ งที/ไม่ถูกต้อง และอยูร่ ่ วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี5วดั ความสําเร็ จ

=. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการสื/ อสารด้านภาษาอังกฤษดีเยีย/ ม
. พัฒนาภาษาเพื/อการสื/ อสารให้ผเู ้ รี ยนพร้อมสู่ สากล
. เพื/อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการสื/ อสารด้านภาษาอังกฤษดีเยีย/ ม
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนชั5นมัธยมศึกษาปี ที/ 3 มีทกั ษะการสื/ อสารด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR ที/ระดับ A2
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนชั5นมัธยมศึกษาปี ที/ 6 มีทกั ษะการสื/ อสารด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR ที/ระดับ B1

เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์

:. ครู และบุคลากรมีความความรู ้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
=. พัฒนาการสอนของครู ที/เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
. เพื/อให้ครู มีกระบวนการเรี ยนการสอน . เพื/อให้ครู มีการจัดการเรี ยนการสอนที/ยดึ โยง =. เพื/อให้ครู มีการตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจ
ที/สร้างโอกาสให้ผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม กับบริ บทของชุมชนและท้องถิ/น
ของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
. ร้อยละของครู ที/มีการจัดกระบวนการ
. ร้อยละของครู ที/มีการจัดการเรี ยนการสอนที/ . ร้อยละของครู ที/มีการตรวจสอบและประเมินความรู ้
เรี ยนการสอนที/สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ/น
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
ทุกคนมีส่วนร่ วม

ตัวชี5วดั ความสําเร็ จ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์

ตัวชี5วดั ความสําเร็ จ

. ผูบ้ ริ หารมีกระบวนการบริ หารและการจัดการศึกษาที/มีประสิ ทธิ ภาพ
:. พัฒนาการบริ หารและการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
. เพื/อให้โรงเรี ยนมี
. เพื/อให้โรงเรี ยนมีแผนและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
การกําหนด
และการจัดการศึกษาที/มีความเหมาะสม
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที/
ชัดเจน
. ร้อยละการกําหนด
. ร้อยละของการดําเนิ นงานบริ หารและจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ น
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ระบบและมีประสิ ทธิ ผล
และพันธกิจของ
. ร้อยละของแผนการดําเนินงานพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้ าหมาย ทุกคนและดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
โรงเรี ยน ตรงกับ
=. ร้อยละของครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ เชี/ยวชาญทาง
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ วิชาชีพมีความรู ้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตําแหน่ง
:. ร้อยละของครู บุคลากรและนักเรี ยนได้รับการมอบขวัญและกําลังใจ
และสอดคล้องกับ
จากโรงเรี ยน
ความต้องการของ
. ร้อยละของการบริ หารจัดการข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้อง
ชุมชนท้องถิ/นอย่าง
ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้และดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
ชัดเจน
. ร้อยละของ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมดี และกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนรู ้ ทัว/ ถึงทุกกลุ่มเป้ าหมาย
\. ร้อยละของการจัดบริ การสื/ อและบริ การเทคโนโลยีมีความเหมาะสม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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=. เพื/อให้ผเู ้ กี/ยวข้องทุก
:. เพื/อให้โรงเรี ยนมีการ
ฝ่ ายมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
กํากับติดตาม
ต่อผลการจัดการศึกษาให้
ประเมินผลการ
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
บริ หารและการจัด
การศึกษา
. ร้อยละของผูเ้ กี/ยวข้อง
. ร้อยละของการกํากับ
ทุกฝ่ ายมีความพึงพอใจ
ติดตามและ
ในการมีส่วนร่ วม และมี
ประเมินผล การ
เครื อข่ายความร่ วมมือ
บริ หารและการจัด
ในการรับผิดชอบต่อผล
การศึกษาของ
การจัดการศึกษาให้มี
โรงเรี ยนมีความ
คุณภาพและได้
เหมาะสม ชัดเจน และ
มาตรฐาน
เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี/ยวข้องมีส่วนร่ วม

เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี5วดั ความสําเร็ จ

. โรงเรี ยนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที/มีประสิ ทธิ ผล
:. พัฒนาการบริ หารและการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
. เพื/อให้โรงเรี ยนมีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื/อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียง/ิ ขึ5น
. ร้อยละของโรงเรี ยนจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนที/ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรมมีข5 นั ตอนอย่างชัดเจนและมีความ
เป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ
. ร้อยละของผูเ้ กี/ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี
=. ร้อยละของพ่อแม่ ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ท้องถิ/น และผูม้ ีส่วนเกี/ยวข้องมีความมัน/ ใจต่อระบบการบริ หารและการจัดการของ
โรงเรี ยนในระดับสู ง

เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี5วดั ความสําเร็ จ

\. โรงเรี ยนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุ รักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม
. ส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มีมาตรฐานดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award
. เพื/อให้บุคลากรร่ วมอนุรักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม
. ร้อยละความสําเร็ จของโครงการมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ระดับ ดาว

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ส่ วนที"
การนําแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาสู่ การปฏิบัติ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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พันธกิจ #
เป้ าหมายที" #
ยุทธศาสตร์ #
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่ วม
วัตถุประสงค์
. เพื/อพัฒนา
ผลสัมฤทธิH ทาง
วิชาการของผูเ้ รี ยน

:
:
:
:
:

ผลิตผูเ้ รี ยนที/มีความรู ้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม ตามอัตลักษณ์
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิH ทางวิชาการสู ง (สพฐ. อสค. )
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
วิชาการ
กิจการนักเรี ยน
ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีความ
สามารถในการ
อ่านและเขียนได้
เหมาะสมตาม
ระดับชั5น

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
80
81 82
83
84 #. แผนงานหลักสู ตร
. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
กลุ่มภาษาไทย,
ภาษาต่างประเทศ

(ปรับปรุ ง

)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

1. แผนงานห้ องสมุดและแหล่ ง
เรียนรู้
. โครงการส่ งเสริมทักษะรายวิชา
. กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะ
ภาษาไทย
. กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
-. โครงการส่ งเสริมการอ่ าน
เพื"อการเรี ยนรู้

งานห้องสมุดและแหล่ง
เรี ยนรู ้
งานจัดการเรี ยนการ
สอน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีความ
สามารถในการ
สื/ อสารทั5ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตาม
ระดับชั5น

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
85
86 87
88
89 #. แผนงานหลักสู ตร
#. โครงการส่ งเสริมทักษะ
. แผนงานการจัดการเรียน
ภาษาต่ างประเทศ
การสอน
. โครงการส่ งเสริมทักษะ
. แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่ม ภาษาไทย
ภาษาไทย,
ภาษาต่างประเทศ

=. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีความ
สามารถในด้าน
การคิดคํานวณ
เหมาะสมตาม
ระดับชั5น

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

80

(ปรับปรุ ง

81

)

82

83

84

#. แผนงานหลักสู ตร
. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
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#. โครงการส่ งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานจัดการเรี ยน
การสอน

งานการจัดการเรี ยน
การสอน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
:. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีความ
สามารถในการ
คิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ
อภิปราย
แลกเปลี/ยนความ
คิดเห็น แก้ปัญหา
และนําไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
85
86 87
88
89 #. แผนงานหลักสู ตร
. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
_ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

(ปรับปรุ ง

)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

#. แผนงานจัดวันสํ าคัญตาม งานการจัดการเรี ยนการ
สอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
. แผนงานวันวิชาการ
- กิจกรรมโครงงานบูรณาการ
-. แผนงานทัศนศึกษา
. โครงการส่ งเสริมทักษะ
ภาษาต่ างประเทส
โครงการส่ งเสริมทักษะ
ภาษาไทย
. โครงการส่ งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์
7. โครงการส่ งเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์
\. โครงการพัฒ นาการจัด
กระบวนการเรียนรู้
N. โครงการค่ ายวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีความ
สามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื/ อสารได้
อย่างเหมาะสม
ปลอดภัยมี
ประสิ ทธิ ภาพ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94 #. แผนงานหลักสู ตร
#. โครงการส่ งเสริมทักษะการ
. แผนงานการจัดการเรียน
งานอาชี พ และเทคโนโลยี
การสอน
2.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การ 2. โครงการพัฒ นาผู้เรี ยนสู่ ความ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นผู้มีคุณธรรม
. กิจกรรมวิเคราะห์สื/อ

(ปรับปรุ ง

)
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หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานการจัดการเรี ยน
การสอน
งานจัดการสอนคําสอน
คริ สตศาสตร์ และ
จริ ยศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีความ
ก้าวหน้าจาก
พื5นฐานเดิมใน
แต่ละปี ในด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจ
และทักษะต่าง ๆ
ตามหลักสู ตรอย่าง
เป็ นรู ปธรรมและ
ต่อเนื/อง

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
75
76 77
78
79 #. แผนงานทะเบีย นวัดผล
. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน

\. ร้อยละของ
ค่าเฉลี/ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ
ของผูเ้ รี ยนมี
พัฒนาการสู งขึ5น
หรื อคุณภาพเป็ นไป
ตามเป้ าหมาย

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

75

76

)

77

78

79

#. แผนงานทะเบีย นวัดผล
. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
#. แผนงานทะเบีย นวัดผล
- รายงานผลการสอบและ
ผลสัมฤทธิH ทางการเรี ยน
- วิเคราะห์ผลการสอบและ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยน
2. แผนงานนิเทศการสอน
=. โครงการพัฒ นาครู ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผลและการ
นิเทศการสอน
. โครงการพัฒ นาผลสั มฤทธิƒ
ทางการเรีย น
#. แผนงานทะเบีย นวัดผล
- รายงานผลการสอบและ
ผลสัมฤทธิH ทางการเรี ยน
- วิเคราะห์ผลการสอบและ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยน

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานทะเบียนวัดผล

งานการจัดการเรี ยน
การสอน

งานทะเบียนวัดผล

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
_. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้
ทักษะ และเจตคติ
ที/ดี พร้อมที/จะ
ศึกษาต่อใน
ระดับชั5นที/สูงขึ5น
หรื อมีวฒ
ุ ิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับ
ช่วงวัย

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94 #. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
. แผนงานแนะแนว

(ปรับปรุ ง

)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

#. แผนงานการจัดการเรียนการ งานการจัดการเรี ยน
การสอน
สอน
- จัดการสอบและประเมินผล
สัมฤทธิH การเรี ยน
. โครงการส่ งเสริมทักษะ
ภาษาต่ างประเทศ
-. โครงการส่ งเสริมทักษะ
ภาษาไทย
. โครงการส่ งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์
.โครงการส่ งเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์
. โครงการส่ งเสริมทักษะการ
งานอาชี พ และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

งานแนะแนว
7. โครงการแนะแนวสั มพันธ์
7.1 กิจกรรมแนะแนวสัญจร
\. กิจกรรมทดสอบความ
ถนัดของนักเรี ยน
\.= กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อ
\.: กิจกรรมอุทยาน
การเรี ยนรู ้
\. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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พันธกิจ #
เป้ าหมายที"
ยุทธศาสตร์ #
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่ วม
วัตถุประสงค์
1. เพื/อพัฒนา
คุณลักษณะที/
พึงประสงค์และ
ค่านิยมที/ดีงาม
ตามอัตลักษณ์
ของผูเ้ รี ยน

:
:
:
:
:

ผลิตผูเ้ รี ยนที/มีความรู ้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม ตามอัตลักษณ์
ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที/ดีงามตามอัตลักษณ์ (สพฐ. อสค. อัตลักษณ์)
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
กิจการนักเรี ยน
วิชาการ, ทรัพยากรเพื/อการเรี ยนการสอน, อภิบาลและแพร่ ธรรม
ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
1. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีความ
ประพฤติดา้ น
คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม
จิตสังคม และ
จิตสํานึกที/
โรงเรี ยนกําหนด
ปรากฎชัดเจน
โดยไม่ขดั กับ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดี
ของสังคม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
90
91
92 93 94 #. แผนงานจัดการสอนคําสอน
คริสตศาสตร์ และจริ ยศึกษา

(ปรับปรุ ง

)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

1. แผนงานจัดการสอนคําสอน
คริสตศาสตร์ และจริ ยศึกษา
. จัดครู เข้าสอนและเตรี ยม
แผนการสอน
. จัดการสอนและประเมินผล
. แผนงานอภิบาล
-. แผนงานแพร่ ธรรมและ
ส่ งเสริมความเชื" อ
4. โครงการเมตตาจิต
5. โครงการส่ งเสริมการศึกษา
พระคัมภีร์

งานจัดการสอนคําสอน
คริ สตศาสตร์ และ
จริ ยศึกษา

งานอภิบาล
งานแพร่ ธรรมและ
ส่ งเสริ มความเชื/ อ
งานจัดการสอนคําสอน
คริ สตศาสตร์ และ
จริ ยศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั
ความสํ าเร็จ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564

(ปรับปรุ ง

)

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา
-. แผนงานปกครองนักเรียน
=. จัดการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
ด้านระเบียบวินยั
=. จัดการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
แบ่งปั นความรู ้หน้าเสาธง
=.= จัดการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
การเป็ นนักเรี ยนที/ดี

6. โครงการส่ งเสริมวัฒ นธรรม
ประเพณีไทย
7. แผนงานกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรีย น
8. แผนงานเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
9. แผนงานส่ งเสริมวันสํ าคัญ
ศาสนา-ประเพณี
10. แผนงานส่ งเสริมสาน
สั มพันธ์
##. แผนงานวันกตัญ{ุตา-อําลา
# . โครงการส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
#-. แผนงานปกครองนักเรีย น
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หน่ วยงานที"
รับผิดชอบ
งานการจัดการเรี ยน
การสอน
งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

งานปกครองนักเรี ยน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ/ งแวดล้อมอย่าง
เป็ นรู ปธรรม

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94 1. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
. จัดทําแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้รักษ์พลังงาน

3. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถิ/นในความ
เป็ นไทยและเห็น
คุณค่าเกี/ยวกับภูมิ
ปั ญญาไทย และ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมใน
ชีวติ ประจําวัน

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

90

91

)

92

93

94

1. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

#. โครงการอนุรักษ์ พ ลังงานแ
สิ" งแวดล้ อม
2.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

งานอาคารสถานที/และ
สิ/ งแวดล้อม
งานการจัดการเรี ยน
การสอน

#. แผนงานส่ งเสริมวันสํ าคัญ
ศาสนา – ประเพณี
. กิจกรรมวันลอยกระทง
2. แผนงานทัศนศึกษา
3. โครงการส่ งเสริมวัฒ นธรรม
ประเพณีไทย

งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
งานการจัดการเรี ยน
การสอน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564

:. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนยอมรับ
เหตุผลความ
คิดเห็นของ
ผูอ้ ื/นและมี
มนุษยสัมพันธ์ดี

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

90

(ปรับปรุ ง

91

)

92

93

94

นโยบาย/มาตรการ

#. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการวันวิชาการ
4. กิจกรรมเสนอผลงาน
การจัดการเรี ยนรู ้ _
กลุ่มสาระฯ
#. แผนงานจัดวันสํ าคัญตาม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
. วันอาเซี ยน
. วันชาติฝรั/งเศส
.= วันตรุ ษจีน
.: วันสุ นทรภู่
. วันภาษาไทย
. แผนงานวันวิชาการ
-. โครงการส่ งเสริมทักษะ
ด้ านกีฬ า
=. กิจกรรมการแข่งขันตาม
ประเภท
4. โครงการค่ ายวิทยาศาสตร์

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

งานการจัดการเรี ยน
การสอน
- กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
_ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564

. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนมีวธิ ี การ
รักษาสุ ขภาพของ
ตนเองให้แข็งแรง

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

90

91

)

92

93

94

นโยบาย/มาตรการ

#. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

งานปกครองนักเรี ยน
. แผนงานปกครองนักเรียน
. กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรี ยนม. -ม.
6. แผนงานส่ งเสริมความสั มพันธ์ งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
งานบริ การและสวัสดิ
#. แผนงานบริการ และ
ภาพ
สวัสดิภาพ
. โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพ
3. แผนงานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนงานพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.1 กิจกรรมกีฬาสี

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนรักษา
อารมณ์และ
สุ ขภาพจิตให้ดี
อยูเ่ สมอ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91
92
93
94

(ปรับปรุ ง

)

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
#. แผนงานแนะแนว
. โครงการแนะแนวสั มพันธ์
-. แผนงานจัดการสอนคําสอน
คริสตศาสตร์ และจริ ยศึกษา
=. จัดครู เข้าสอนและเตรี ยม
แผนการสอน
=. จัดการสอนและประเมินผล
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หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานแนะแนว
งานจัดการสอน
คําสอน คริ ตศาสตร์
และจริ ยศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
\. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนรู ้และ
มีวธิ ี การป้ องกัน
ตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง
รังแก

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562 2563 2564
90
91
92
93
94 #. แผนงานจัดการสอนคําสอน #. แผนงานแนะแนว
คริสตศาสตร์ และจริ ยศึกษา
2. แผนงานจัดการสอนคําสอน
2. แผนงานการจัดการเรียน
คริสตศาสตร์ และจริ ยศึกษา
. จัดครู เข้าสอนและเตรี ยม
การสอน
แผนการสอน
. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
. การสอนและประเมิน
กลุ่มสาระสุ ขศึกษาและ
-. โครงการส่ งเสริมการศึกษา
พลศึกษา
พระคัมภีร์
4. แผนงานปกครองนักเรียน
4.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน
ม. -ม.

(ปรับปรุ ง

)
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หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานแนะแนว
งานจัดการสอน
คําสอน คริ สตศาสตร์
และจริ ยศึกษา

งานปกครองนักเรี ยน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
_. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนไม่เพิกเฉย
ต่อการกระทําสิ/ งที/
ไม่ถูกต้อง และอยู่
ร่ วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว ชุมชน
และสังคม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
90
91
92
93
94 #.แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระ สังคมศึกษาฯ

(ปรับปรุ ง

)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
#. โครงการส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
1.1 กิจกรรมหมู่บา้ นคุณธรรม
. แผนงานปกครองนักเรียน
. กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน
ม. -ม.
-. แผนงานส่ งเสริมงานสั มพันธ์
. แผนงานวันกตัญ{ุตา-อําลา
. แผนงานสั มพันธ์ ชุมชน
. โครงการประสานรัก
7. แผนงานจัดการสอนคําสอน
คริสตศาสตร์ และจริ ยศึกษา
\. โครงการเมตตาจิต
_. กิจกรรมสัมผัสชีวติ
N. แผนงานจัดวันสํ าคัญตาม
กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้
q. วันรพี

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
งานปกครองนักเรี ยน

งานสัมพันธ์ชุมชน
งานแพร่ ธรรมและ
ส่ งเสริ มความเชื/ อ

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษาฯ

พันธกิจ
เป้ าหมายที" ยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่ วม
วัตถุประสงค์
. เพื/อให้ผเู ้ รี ยนมี
ทักษะการสื/ อสาร
ด้านภาษาอังกฤษดี
เยีย/ ม

:
:
:
:
:

ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพด้านภาษาเพื/อการสื/ อสารสู่ สากล
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการสื/ อสารด้านภาษาอังกฤษดีเยีย/ ม (สพฐ. อสค.= มาตรการส่ งเสริ ม)
พัฒนาภาษาเพื/อการสื/ อสารให้ผเู ้ รี ยนพร้อมสู่ สากล
วิชาการ.
ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
1.ร้อยละของผูเ้ รี ยน 78
79 80
81
82 #. แผนงานการจัดการเรียน
ชั5นมัธยมศึกษาปี ที/
การสอน
3 มีทกั ษะการ
. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
สื/ อสารด้าน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษตาม
ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานของ
1.2 แผนการจัดการเรี ยน
CEFR ที/ระดับ A2
วิชาคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ
ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
#. โครงการส่ งเสริมทักษะ
ภาษาต่ างประเทศ
. กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานจัดการเรี ยนการ
สอน

วัตถุประสงค์

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
81 82
83
84
2.ร้อยละของผูเ้ รี ยน 80
#. แผนงานการจัดการเรียน
ชั5นมัธยมศึกษาปี
การสอน
ที/ 6 มีทกั ษะการ
. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
สื/ อสารด้าน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษตาม
ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานของ
CEFR ที/ระดับ
B1
ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

งานจัดการเรี ยนการ
#. โครงการส่ งเสริมทักษะ
สอน
ภาษาต่ างประเทศ
. กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

พันธกิจ เป้ าหมายที"
ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่ วม

:
:
:
:
:

ส่ งเสริ มและพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศกั ยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู และบุคลากรมีความความรู ้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ (สพฐ.= อสค.:)
พัฒนาการสอนของครู ที/เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
วิชาการ
บุคลากร , กิจการนักเรี ยน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

. เพื/อให้ครู มี
กระบวนการเรี ยน
การสอนที/สร้าง
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุก
คนมีส่วนร่ วม

. ร้อยละของ
ครู ที/มีการจัด
กระบวนการเรี ยน
การสอนที/สร้าง
โอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ทุกคนมีส่วนร่ วม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
นโยบาย/มาตรการ
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94 #. แผนการจัดการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ภาคภาษาอังกฤษ

(ปรับปรุ ง

)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

งานการจัดการเรี ยน
#. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
การสอน
. การจัดทําแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ _ กลุ่มสาระฯ
. โครงการพัฒ นาการจัด
กระบวนการเรียนรู้
3. แผนงานวิชาการ
4. โครงการวันวิชาการ
. โครงการส่ งเสริมสุ นทรียภาพ งานกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรีย น

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการ ส่ งเสริมทักษะด้ าน
ศิลปะ
7. โครงการส่ งเสริมทักษะ
ภาษาต่ างประเทศ
\. โครงการแสวงหาความรู้ จ าก
แหล่ งการเรียนรู้
N. แผนงานนิเทศการเรี ยนการ
สอน
# . โครงการพัฒ นาครู ด้านการ
จัดการเรียนการสอนการวัดผล
ประเมินผลและการนิเทศการ
สอน

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานการจัดการเรี ยน
การสอน

งานนิเทศการเรี ยนการ
สอน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

. เพื/อให้ครู มีการ
จัดการเรี ยนการสอน
ที/ยดึ โยงกับบริ บท
ของชุมชนและ
ท้องถิ/น

. ร้อยละของครู ที/
มีการจัดการเรี ยน
การสอนที/ยดึ โยง
กับบริ บทของ
ชุมชนและท้องถิ/น

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

(ปรับปรุ ง

)

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
#. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน
. โครงการส่ งเสริมให้ โรงเรีย น
เป็ นสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
-. แผนงานทัศนศึกษา
. โครงการ แนะแนวสั มพันธ์
:. กิจกรรมแนะแนวสัญจร
:. กิจกรรมอุทยานการ
เรี ยนรู ้ ครั5งที/_
:.= กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบนั
5. โครงการประสานรัก
. กิจกรรมสายสัมพันธ์
แบ่งปั นให้ลูก
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หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานการจัดการเรี ยน
การสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
งานแนะแนว

งานสัมพันธ์ชุมชน

วัตถุประสงค์
=. เพื/อให้ครู มีการ
ตรวจสอบและ
ประเมินความรู ้
ความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยนอย่างเป็ น
ระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
. ร้อยละของครู ที/
มีการตรวจสอบ
และประเมิน
ความรู ้ความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยนอย่าง
เป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

(ปรับปรุ ง

)

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการจัดการเรียนการ
สอน
. จัดการสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิH ทางการเรี ยน
2. แผนงานทะเบีย นวัดผล
. รายงานผลการสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิH
การเรี ยน
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หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานการจัดการเรี ยน
การสอน

งานทะเบียนวัดผล

พันธกิจ
เป้ าหมายที"
ยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่ วม

:
:
:
:
:

ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื/ อง
ผูบ้ ริ หารมีกระบวนการบริ หารและการจัดการศึกษาที/มีประสิ ทธิ ภาพ (สพฐ. อสค. )
พัฒนาการบริ หารและการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
บริ หารจัดการ
วิชาการ , บุคลากร , ทรัพยากรเพื/อการเรี ยนการสอน , มาตรฐานคุณภาพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

. เพื/อให้โรงเรี ยนมี
การกําหนด
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที/
ชัดเจน

. ร้อยละการ
กําหนดเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของ
โรงเรี ยน ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ/น
อย่างชัดเจน

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

(ปรับปรุ ง

)

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
#. แผนงานนโยบายและแผน
1.1 การจัดการบริ หารงาน
แผนและนโยบาย

62

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

. เพื/อให้โรงเรี ยนมี
แผนและดําเนิ นงาน
พัฒนาคุณภาพ การ
บริ หาร และการจัด
การศึกษาที/มีความ
เหมาะสม

. ร้อยละของ
การดําเนิ นงาน
บริ หารและจัด
การศึกษาของ
โรงเรี ยนเป็ นระบบ
และมีประสิ ทธิ ผล

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

. ร้อยละของ
แผนการดําเนิ นงาน
พัฒนาวิชาการเน้น
คุณภาพของผูเ้ รี ยน
รอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ทุกคนและดําเนิน
งานอย่างเป็ น
รู ปธรรม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

90

91

)

92

93

94

นโยบาย/มาตรการ

#. แผนงานหลักสู ตร
. แผนงานการจัดการเรียน
การสอน

63

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

#. แผนงานนโยบายและแผน
. การจัดการบริ หารงานแผน
และนโยบาย
. แผนงานธุรการ
. งานสารบรรณ
. การเงิน-บัญชี
-. จัดซื>อ จัดจ้ าง
4. แผนงานบริหารทัว" ไป
4.1 การบริ การ
. แผนงานหลักสู ตร
#. แผนงานห้ องสมุดและแหล่ ง
เรียนรู้
#. โครงการพัฒ นาผลสั มฤทธิ
ทางการเรีย น
. โครงการส่ งเสริมทักษะ
ภาษาไทย
-. โครงการส่ งเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์
.โครงการส่ งเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์

งานนโยบายและแผน

งานธุ รการ

งานบริ หารทัว/ ไป
งานหลักสู ตร
งานจัดการเรี ยน
การสอน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
=. ร้อยละของครู
และบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้
มีความเชี/ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
มีความรู ้
ความสามารถ
และทักษะตาม
มาตรฐานตําแหน่ง

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

:. ร้อยละของครู
บุคลากรและ
นักเรี ยนได้รับการ
มอบขวัญและ
กําลังใจจาก
โรงเรี ยน

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

90

91

)

92

93

นโยบาย/มาตรการ

94

64

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

#. แผนงานสรรหาบุคลากร
. แผนงานพัฒ นาบุคลากร
-. โครงการพัฒ นาครู ตาม
มาตรฐานวิชาชี พ ครู

งานสรรหาบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร

#. แผนงานสวัสดิการบุคลากร
. แผนงานทุนการศึกษา

งานสวัสดิการบุคลากร
งานแนะแนว

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
. ร้อยละของ
การบริ หารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ
มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย
นําไปประยุกต์ใช้
ได้และดําเนินการ
อย่างเป็ นระบบ
. ร้อยละของ
การจัดสภาพ
แวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ดี และกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนรู ้
ทัว/ ถึงทุกกลุ่ม
เป้ าหมาย

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

(ปรับปรุ ง

90

91

)

92

93

นโยบาย/มาตรการ

94

65

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

#. แผนงานสารสนเทศ

งานสารสนเทศ

1. แผนงานอาคารและสถานที"
และสิ" งแวดล้ อม
. แผนงานพัสดุ-ครุ ภัณฑ์
3. โครงการแสวงหาความรู้ จ าก
แหล่ งการเรี ยนรู ้

งานอาคารและสถานที/
และสิ/ งแวดล้อม
งานพัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
งานจัดการเรี ยนการ
สอน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
\. ร้อยละของการ
จัดบริ การสื/ อและ
บริ การเทคโนโลยี
มีความเหมาะสม

=. เพื/อให้ผเู ้ กี/ยวข้อง
ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

. ร้อยละของ
ผูเ้ กี/ยวข้องทุกฝ่ าย
มีความพึงพอใจ
ในการมีส่วนร่ วม
และมีเครื อข่าย
ความร่ วมมือใน
การรับผิดชอบ
ต่อผลการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

90

91

)

92

93

นโยบาย/มาตรการ

94

66

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

#. แผนงานทรัพ ยากรเพื"อ
การศึกษา
. แผนงานห้ องสมุดและแหล่ ง
เรียนรู้
1. แผนงานนโยบายและแผน
1.1 การจัดบริ หารงานแผน
และนโยบาย
. กํากับติดตามการ
ดําเนินการและสรุ ปผล
. แผนงานบริหารทัว" ไป
. การประชุมและจัดทํา
รายงานคณะกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยนและ
จัดทํารายงาน
คณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยน
-. โครงการประสานรัก
=. กิจกรรมเครื อข่ายผูป้ กครอง

งานทรัพยากรเพื/อ
การศึกษา
งานห้องสมุดและแหล่ง
เรี ยนรู ้
งานนโยบายและแผน

งานบริ หารทัว/ ไป

งานสัมพันธ์ชุมชน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

:. เพื/อให้โรงเรี ยนมี
การกํากับ ติดตาม
ประเมินผลการ
บริ หารและการ
จัดการศึกษา

. ร้อยละของการ
กํากับ ติดตาม
และประเมินผล
การบริ หารและการ
จัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนมีความ
เหมาะสม ชัดเจน
และเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี/ยวข้องมีส่วน
ร่ วม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

(ปรับปรุ ง

)

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน
#. แผนงานนโยบายและแผน
. การจัดการบริ หารงานแผน
และนโยบาย
. กํากับ ติดตาม
การดําเนิ นงานและสรุ ปผล
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พันธกิจ 4
เป้ าหมายที"
ยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่ วม

:
:
:
:
:

ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื/ อง
โรงเรี ยนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที/มีประสิ ทธิ ผล (สพฐ.: อสค. )
พัฒนาการบริ หารและการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานคุณภาพ
บริ หารจัดการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

. เพื/อให้โรงเรี ยนมี
การใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในเพื/อยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียงิ/ ขึ5น

. ร้อยละของ
โรงเรี ยนจัดวาง
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรี ยนที/ส่งผล
ต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน
อย่างเป็ นรู ปธรรม
มีข5 นั ตอนอย่าง
ชัดเจนและมีความ
เป็ นไปได้ในการ
ปฏิบตั ิ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

(ปรับปรุ ง

)

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
#. แผนงานประกันคุณภาพ
ภายใน

68

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ
ภายใน

วัตถุประสงค์

ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ
. ร้อยละของ
ผูเ้ กี/ยวข้องทุกฝ่ าย
ให้ความร่ วมมือใน
การวางระบบและ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรี ยนเป็ นอย่างดี
=. ร้อยละของพ่อ
แม่ ผูป้ กครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน
/ ท้องถิ/น และผูม้ ี
ส่ วนเกี/ยวข้องมี
ความมัน/ ใจต่อ
ระบบการบริ หาร
และการจัดการ
ของโรงเรี ยนใน
ระดับสู ง

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

(ปรับปรุ ง

90

91

)

92

93

นโยบาย/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
#. แผนงานประกันคุณภาพ
ภายใน

94

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ
ภายใน

งานนโยบายและแผน
#. แผนงานนโยบายและแผน
. กํากับติดตามการดําเนิ นงาน
และสรุ ปผล
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พันธกิจ
เป้ าหมายที" 7
ยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่ วม
วัตถุประสงค์

:
:
:
:
:

พัฒนาโรงเรี ยนด้านการอนุ รักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม
โรงเรี ยนมีมาตรฐานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม (สพฐ. อสค.\ มาตรการส่ งเสริ ม)
ส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มีมาตรฐานดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award
ทรัพยากรเพื/อการเรี ยนการสอน
กิจการนักเรี ยน
ตัวชี>วดั ความสํ าเร็จ

.เพื/อให้บุคลากร
.ร้อยละ
ร่ วมอนุรักษ์พลังงาน ความสําเร็ จของ
และสิ/ งแวดล้อม
โครงการมาตรฐาน
สถานศึกษาดีเด่น
ด้านพลังงาน
Energy Mind
Award ของการ
ไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.)ระดับ ดาว

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ระดับความสํ าเร็จ/ปี การศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
90
91 92
93
94

(ปรับปรุ ง

)

นโยบาย/มาตรการ

70

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่ วยงานที"รับผิดชอบ

#. โครงการอนุรักษ์ พ ลังงานและ
สิ" งแวดล้ อม
. แผนงานกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรีย น (สภานักเรียน)

งานอาคารสถานที/และ
สิ/ งแวดล้อม
งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

ส่ วนที" 5
บทบาทหน้ าที"ของผู้มสี ่ วนเกีย" วข้ องกับ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)

71

บทบาทหน้ าทีข" องผู้มสี ่ วนเกีย" วข้ องกับโรงเรีย น
การดําเนิ นงานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที/มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผูม้ ีส่วนเกี/ยวข้อง มีบทบาทหน้าที/ดงั นี5

5.1 บุคลาการภายในโรงเรีย น
.#.# ผู้อาํ นวยการโรงเรี ยน มีบทบาทหน้าที/ดงั นี5
1) วิเคราะห์ ศึ กษานโยบาย ยุท ธศาสตร์ ก ารจัดการศึ กษาของชาติ และสภาพความต้องการของท้องถิ/ น
ชุ มชน สภาพการจัดการศึกษา ปั ญหาและความต้องการจําเป็ น อย่างเป็ นระบบ นํามากําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
เป้ าหมายและความสําเร็ จของสถานศึกษาร่ วมกับบุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี/ยวข้องทุกฝ่ าย
2) ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื/ องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู บุคลากรและ
ผูเ้ กี/ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทั5งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3) แต่งตั5งคณะกรรมการ คณะทํางาน และมอบหมายหน้าที/รับผิดชอบในการดําเนิ นงานตามกระบวนการ
ในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมทั5งการกํา หนดบทบาทหน้า ที/ แ ละแนวทางความร่ วมมื อ ของครู ผูเ้ รี ย น
ผูป้ กครอง องค์กรชุมชน
4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื/อใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที/ มุ่งคุ ณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี ) และแผนปฏิบตั ิกิจกรรมประจําปี
5) ร่ วมประชุมปฏิบตั ิการและร่ วมระดมพลังสมองในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี ) และแผนปฏิบตั ิกิจกรรมประจําปี
6) สนับสนุ น อํานวยความสะดวก รวมทั5งการแก้ไข ปั ญหาอุปสรรค ต่างๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี ) และแผนปฏิบตั ิกิจกรรม
ประจําปี
7) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม กระบวนการจัดทําแผน รวมทั5งจัดให้มีการประเมิ นคุ ณภาพของแผนการจัด
การศึกษาที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี ) และแผนปฏิบตั ิกิจกรรมประจําปี
8) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
นําเสนอต่อผูม้ ีส่วนเกี/ยวข้อง และใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที/มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี ) ต่อไป

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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.#. คณะเซอร์ ผ้ ูร่วมบริหาร/หัวหน้ าฝ่ าย/หัวหน้ างาน/หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรีย นรู้ /ครู มีบทบาทหน้าที/ดงั นี5
1) สรุ ปข้อมูลสารสนเทศเกี/ ยวกับการดําเนิ นงานของสถานศึกษา ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพผูเ้ รี ยน ผลงาน
ดี เด่นของผูเ้ รี ยน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรี ยนการสอน ปั ญหาและสภาพความต้องการจําเป็ น นโยบาย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพกาศึกษา ความต้องการของผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน และชุมชน
2) ร่ วมประชุ มหารื อ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปั ญหาความต้องการจําเป็ น
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและความสําเร็ จของสถานศึกษา ร่ วมกับบุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี/ ยงข้องทุกฝ่ าย
รวมทั5งกําหนดเป้ าหมาย/ความสําเร็ จสู่ การพัฒนางานในหน้าที/รับผิดชอบ
3) ดําเนิ นกิจกรรม/โครงการ สรุ ปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที/ มุ่งคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา (ระยะ 5 ปี ) และแผนปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมประจําปี

5.2 บุคลากรอื"นทีเ" กีย" วข้ องกับโรงเรีย น
5.2.1 คณะกรรมการบริการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที/ดงั นี5
1) ให้ ข ้อ มู ล และร่ ว มวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สารสนเทศเกี/ ย วกับ ชุ ม ชน สภาพปั ญ หาและความต้อ งการของ
ผูป้ กครอง ท้องถิ/ นชุ มชน ความต้องการของชุ มชน แหล่ งเรี ยนรู ้ ภู มิปั ญญา วิทยากรท้องถิ/ น การสนับสนุ นจาก
ชุมชน คุณภาพผูเ้ รี ยน และการศึกษาต่อ
2) ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายความสําเร็ จของสถานศึกษา
3) พิ จารณาให้ค วามเห็ นชอบแผนพัฒ นาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที/ มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และแผนปฏิ บ ัติกิ จกรรมประจําปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรั พ ยากรอื/ น ที/
เกี/ยวข้อง
4) กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5.2.2 ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหน้าที/ดงั นี5
1) ให้ ข ้อ มู ล และร่ ว มวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล สารสนเทศเกี/ ย วกับ ชุ ม ชน สภาพปั ญ หาและความต้อ งการของ
ผูป้ กครองและนักเรี ยน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรี ยน การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและการศึกษาต่อ
2) ร่ วมประชุมหารื อ สัมมนาเพื/อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและความสําเร็ จของสถานศึกษากับ
บุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี/ยวข้องทุกฝ่ ายและพบครู ตามที/โรงเรี ยนเชิ ญ เช่น การปฐมนิเทศเปิ ดภาคเรี ยน การรับผล
สอบ การร่ วมงานตามประเพณี ต่าง ๆ งานวันวิชาการ งานลอยกระทง งานคริ สต์มาส งานวันพ่อ วันแม่ เป็ นต้น
3) ให้การสนับสนุ นการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื/อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที/มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
4) ร่ วมนําเสนอสะท้อนผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษา สู่
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปี ต่อไป

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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. .- หน่ วยงาน องค์ กรเอกชนและชุ มชน มีบทบาทหน้าที/ ดังนี5
1) นําเสนอและร่ วมวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศเกี/ยวกับชุ มชน สภาพปั ญหาและความต้องการของท้องถิ/ น
ชุมชน แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ/น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุ นงบประมาณ
และทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและการศึกษาต่อ
2) ร่ ว มจัด ทํา แผนพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาที/ มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี
3) ให้การสนับสนุ นการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื/อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที/มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี ) และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
4) ร่ วมกิจกรรม/โครงการที/เกี/ยวข้องตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5) ร่ วมนําเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาสู่ dระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปี ต่อไป

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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ส่ วนที" 6
งบประมาณ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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#. งบประมาณฝ่ ายบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.แผนงานนโยบายและแผน
.แผนงานธุ รการ
.แผนงานบริ หารทัว/ ไป
รวมงบประมาณ

2560
225,200
80,000
297,000

งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
232,000 239,000 478,000
82,400
84,900
87,500
306,000 398,000 401,000

602,200

620,400

721,900

2564
621,200
90,200
422,000

966,500 1,133,400

. งบประมาณฝ่ ายวิชาการ
ประกอบด้วย แผนงาน : โครงการ ดังนี5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานหลักสู ตร
2. แผนงานการจัดการเรี ยนการสอน
3. แผนงานการจัดวันสําคัญตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
4. โครงการส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้
5. โครงการส่ งเสริ มศักยภาพ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
6. โครงการส่ งเสริ มทักษะรายวิชา
7. โครงการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ภายนอก
8. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิH ทางการเรี ยน
เป็ นรายวิชา
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)

2560
3,600
238,740
22,150

งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
3,700
3,800
3,900
246,000
253,000 329,300
22,800
23,500
24,200

2564
4,000
339,100
25,000

403,300

415,400

427,900

440,700

453,900

14,910

15,400

15,900

16,400

16,900

29,400
1,258,750

30,300
1,296,500

31,200
32,200
1,335,400 1,375,500

33,200
1,416,800

105,500

108,700
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112,000

115,400

118,900

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการ ART Show
10. โครงการสู่ ความเป็ นเลิศด้วย
กระบวนการวิจยั
11. โครงการส่ งเสริ มทักษะด้านกีฬา
12. โครงการวันวิชาการ
13. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
14. โครงส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ไทย
15. โครงการส่ งเสริ มทักษะวิทยาศาสตร์
16. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
17. แผนงานนิ เทศการเรี ยนการสอน
18. แผนงานทะเบียนวัดผล
19. แผนงานห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้
20. โครงการส่ งเสริ มการอ่านเพื/อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้
รวมงบประมาณ

2560
32,100
24,000

งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
33,100
34,100
35,200
24,800
25,600
26,400

2564
36,300
27,200

2,700
68,500
116,800

2,800
70,600
120,300

2,900
72,800
124,000

3,000
75,000
127,800

3,100
77,300
131,700

25,440
8,800
440,500
1,000
366,100
113,626
9,300

26,200
9,200
453,800
1,100
377,000
117,000
9,600

27,000
9,500
467,500
1,200
388,500
120,500
9,900

27,900
9,800
481,500
1,300
400,200
124,200
10,200

28,800
9,900
496,500
1,400
412,200
128,000
10,500

3,285,216

3,384,300

3,486,850 3,660,100

3,752,200

-. งบประมาณฝ่ ายกิจการนักเรีย น

ประกอบด้วย _ แผนงาน โครงการ ดังนี5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

2560
227,400
1107,820
100,720
212,580

แผนงานปกครองนักเรี ยน
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
แผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
แผนงานส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
234,500
241,800 249,300
1,142,100 1,177,500 1,213,900
103,900
107,200 110,500
219,200
226,000 233,000

2564
257,000
1,251,500
113,900
240,200

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5. แผนงานส่ งเสริ มวันสําคัญ ศาสนา –
ประเพณี
6. แผนงานแนะแนว
7. โครงการคิดไม่ออกบอกแนะแนว
8. โครงการทุนการศึกษา
9. แผนงานสัมพันธ์ชุมชน
10. โครงการประสานรัก
11. แผนงานบริ การและสวัสดิภาพ
12. โครงการบริ การด้านสุ ขภาพ
13. โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
รวมงบประมาณ

2560
387,100

งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
399,100
411,500 424,300

2564
437,500

29,500
111,500
5,500
5,500
81,160
30,900
182,352
436,780

30,500
115,000
5,700
5,700
83,700
31,900
188,000
450,300

32,500
122,300
6,100
6,100
89,000
34,000
199,900
478,700

33,500
126,100
6,300
6,300
91,800
35,100
206,100
493,500

2,918,812

3,009,600

3,103,300 3,199,600

3,298,800

2560
6,300
246,700
69,820
1,265,000

งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
6,500
6,700
6,900
254,100
261,800 269,700
72,000
74,200
76,500
1,303,000 1,342,100 1,382,400

2564
7,100
277,800
78,800
1,423,900

1,587,820

1,635,600

1,787,600

31,500
118,600
5,900
5,900
86,300
32,900
193,900
464,300

. งบประมาณฝ่ ายบุคลากร

ประกอบด้วย = แผนงาน โครงการ ดังนี5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

แผนงานสรรหาและปฐมนิเทศบุคลากร
แผนงานพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
แผนงานสวัสดิการบุคลากร
รวมงบประมาณ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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1,666,800 1,735,500

. งบประมาณฝ่ ายทรัพยากรเพื"อการเรีย นการสอน

ประกอบด้วย = แผนงาน โครงการ ดังนี5

แผนงานพัสดุ-ครุ ภณั ฑ์
แผนงานทรัพยากรเพื/อการศึกษา
แผนงานอาคารสถานที/และสิ/ งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ/ งแวดล้อม

2560
453,500
1,222,545
1637,069
94,500

งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
467,100
481,200 495,600
1,259,300 1,297,100 1,336,000
1,686,200 1,736,800 1,788,900
97,400
100,300 103,300

2564
510,500
1,376,000
1,842,600
106,400

รวมงบประมาณ

3,407,614

3,510,000

3,835,500

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

3,615,400 3,723,800

. งบประมาณฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม

ประกอบด้วย = แผนงาน = โครงการ ดังนี5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนงานอภิบาล
แผนงานแพร่ ธรรมและส่ งเสริ มความเชื/ อ
โครงการเมตตาจิต
แผนงานจัดการสอนคําสอนคริ สตศสตร์
โครงการส่ งเสริ มการศึกษาพระคัมภีร์
โครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นผูม้ ี
คุณธรรม
รวมงบประมาณ

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)

2560
308,500
5,360
294,630
7,840
8,090
8,300

งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
317,800
327,400 337,200
5,500
5,700
5,900
303,500
312,600 322,000
8,000
8,300
8,600
8,400
8,700
9,000
8600
8900
9200

2564
347,300
6,100
331,700
8,900
9,300
9500

632,720

651,800

712,800
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671,600

691,900

7. งบประมาณฝ่ ายมาตรฐานคุณาพ
ประกอบด้วย แผนงาน ดังนี5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2560
50,000
10,000

1. แผนงานประกันคุณภาพ
2. แผนงานสารสนเทศ
รวมงบประมาณ

60,000

งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
51,500
53,000
54,600
10,300
10,600
10,900
61,800

53,600

65,500

2564
56,300
11,300
67,600

ตารางรวมงบประมาณ 7 ฝ่ าย
ฝ่ าย

งบประมาณรายปี (บาท)
2561
2562
2563
620,400
721,900
966,500

ฝ่ ายบริหารจัดการ

2560
602,200

2564
1,133,400

ฝ่ ายวิชาการ

3,285,216

3,384,300

3,486,850

3,660,100

3,752,200

ฝ่ ายกิจการนักเรีย น

2,918,812

3,009,600

3,103,300

3,199,600

3,298,800

ฝ่ ายบุคลากร

1,587,820

1,635,600

1,666,800

1,735,500

1,787,600

ฝ่ ายทรัพยากรเพื"อการเรีย น

3,407,614

3,510,000

3,615,400

3,723,800

3,835,500

632,720

651,800

671,600

691,900

712,800

60,000

61,800

53,600

65,500

67,600

การสอน
ฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ
รวมงบประมาณทั>งสิ>น

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

12,494,382 12,873,500 13,319,450 14,042,900 14,587,900

-

(ปรับปรุ ง

)
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ส่ วนที" 7
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การกํากับ ติ ดตาม ประเมินและรายงาน เป็ นกระบวนการที/ โรงเรี ยนต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื/ อง ด้วยการ
ติดตามและประเมินผล เพื/อแก้ไขปั ญหา พัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพอันจะก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลที/ดี โดยมีข5 นั ตอน
ดังนี5

7.# การกํากับ ติดตาม
โรงเรี ย น่ จดั ระบบการกํา กับ ติ ดตามการปฏิ บ ัติ งานตามแผนปฏิ บ ัติ ก าร ในส่ วนของแผนงานโครงการ
กิจกรรม ตามที/กาํ หนดไว้ในขั5นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที/ได้รับ ตามรู ปแบบที/โรงเรี ยนกําหนด
โดยการแต่งตั5งคณะกรรมการที/ทาํ หน้าที/ในการกํากับและติดตาม เป็ นแต่ละส่ วนดังนี5
.) หัวหน้ าฝ่ าย หัวหน้ างาน ของแต่ละฝ่ ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มี ทาํ หน้าที/ ในการกํากับ และ
ติ ด ตามการปฏิ บ ัติ งานตามแผนปฏิ บ ัติก าร ในส่ ว นของแผนงาน โครงการและกิ จ กรรมในส่ วนที/ อยู่ใ นความ
รับผิดชอบให้มีการดําเนิ นงานตามแผนที/กาํ หนดและสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์ที/กาํ หนดไว้ภายใน
วันหลังจากเสร็ จสิ5 นการปฏิบตั ิงาน
.) งานนโยบายและแผนของฝ่ ายบริ หารจัดการ ทําหน้าที/ในการกํากับและติดตาม เพื/อให้มีการดําเนิ นงาน
ตามแผนที/ ก าํ หนดไว้ในปฏิ ทิ น ปฏิ บ ัติงาน รวมทั5งการสรุ ป ผลการปฏิ บ ัติงานตามแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร ในส่ วนของ
แผนงาน โครงการและกิ จกรรม ภายในเวลาที/กาํ หนด โดยหัวหน้างานวิจยั นโยบายและแผน จะต้องรายงานการ
สรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานตามวัตถุประสงค์ที/กาํ หนดไว้ ในแต่ละแผนงาน โครงการและกิ จกรรมของแต่ละฝ่ าย ในที/
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของโรงเรี ยน อย่างน้อยเดือนละ ครั5ง
=.) ฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพและคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ทําหน้าที/ในการตรวจสอบควบคุม
การดําเนิ นกิ จกรรมภายในของโรงเรี ยน เพื/ อศึ ก ษาความเสี/ ยง หาแนวทางป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หา พร้ อมทั5งจัดทํา
รายงาน สรุ ป ผลการตรวจประกัน คุ ณ ภาพภายใน รวมทั5ง ข้อ เสนอแนะให้ มี ก ารแก้ไ ขการดํา เนิ น งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการตรวจประกันคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน SPC จํานวน ครั5งต่อปี การศึกษา โดยมี
ระบบบังคับบัญชาขึ5นตรงต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

7. การประเมินผลระดับฝ่ าย
โรงเรี ยนจัดระบบการประเมิ นผลระดับ ฝ่ าย ในการปฏิ บ ตั ิ งานตามแผนปฏิ บ ตั ิ การ ในส่ วนของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ตามที/กาํ หนดไว้ ตามรู ปแบบที/โรงเรี ยนกําหนดโดยการแต่งตั5งคณะกรรมการที/ทาํ หน้าที/ในการ
ประเมินผลระดับฝ่ าย ดังนี5 คือ โรงเรี ยนแต่งตั5งคณะกรรมการที/ทาํ หน้าที/ในการเป็ นผูร้ ับผิดชอบแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เพื/อทําหน้าที/รายงานและสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานการดําเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ที/กาํ หนดไว้ในแต่ละ
แผนงาน โครงการและกิ จกรรม ตลอดจนรายงานความก้าวหน้า อุ ป สรรคและแนวทางแก้ไขปั ญ หา หลังจาก
ดําเนิ นงานตามแผนที/กาํ หนดไว้ ให้กบั หัวหน้างานของแต่ละฝ่ ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที/ทาํ หน้าที/ใน
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

)
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การกํากับและติดตามการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการรับทราบ โดยผ่านทางการประชุ มของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
และการประชุ มของแต่ละฝ่ าย หลังจากนั5นหัวหน้าฝ่ ายจะทําหน้าที5ในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน
การประเมิ นแผนพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ ฝ่ าย เป็ นสิ/ งที/ สําคัญเพราะจะได้นําผลการประเมิ นมาใช้
พัฒนาและปรับปรุ งแผนงาน โครงการและกิจกรรม ในปี การศึกษาต่อไป แนวทางการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยสรุ ปของการประเมินในระดับฝ่ ายคือ
. ผูร้ ับผิดชอบ การปฏิบตั ิงานตามที/ได้รับมอบหมาย ต้องประเมินและจัดทํารายงาน สรุ ปผลการดําเนิ นงาน
เมื/อเสร็ จสิ5 น แผนงาน โครงการและกิจกรรม ตามเวลาที/กาํ หนดภายใน วันหลังจากเสร็ จสิ5 นการปฏิบตั ิงาน
. ผูร้ ั บผิดชอบ ต้องประเมิ นและจัดทํารายงาน ผลการปฏิ บ ตั ิ งาน เมื/ อสิ5 นสุ ดในแต่ล ะภาคเรี ยนของทุ นปี
การศึกษา
=. สรุ ปผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่ ายเป็ นรายปี
:. นําผลการประเมินทุกยุทธศาสตร์ มาเปรี ยบเทียบเป้ าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่ าย
. นําผลการประเมินมาใช้พฒั นา ปรับปรุ ง แก้ไขยุทธศาสตร์

7.- การประเมินแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรีย น
การประเมิ น แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น เป็ นสิ/ งที/ ต้องดําเนิ น การอย่างต่ อ เนื/ อง เพราะมี
ความสําคัญต่อการปรับยุทธศาสตร์ สามารถแยกการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนได้เป็ น
ระยะเวลา คือ
.) ช่ วงระยะเวลารายปี เป็ นการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที/ตอ้ งทําการประเมินทุกปี การศึกษา
เพราะโรงเรี ยนจะได้ทราบว่าผลดําเนิ นการในแต่ละปี การศึกษา ต้องนําผลการประเมินของทุกฝ่ ายมาเปรี ยบเทียบ
กับ เป้ าหมายของแผนพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน ว่าบรรลุ เป้ าหมายหรื อไม่บ รรลุ เป้ าหมายของแผน
อย่างไร จะได้นาํ ผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุ งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
.) ช่ วงระยะเวลา = ปี ในการประเมินเมื/อครบระยะเวลา = ปี หรื อสิ5 นสุ ดแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยน เป็ นการประเมินสรุ ปผลการใช้แผนตลอดระยะเวลาที/กาํ หนดไว้ จะต้องนําผลการปรพะเมินของทุกฝ่ าย
และผลช่วงระยะเวลามาประเมินเพื/อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื/อพัฒนาโรงเรี ยน
ว่าแต่ละเป้ าหมายมีผลการนดําเนิ นการเป็ นอย่างไร มีปัญหา มีอุปสรรคอย่างไร พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวด้วย รวมถึ งต้องนําผลการประเมินมาใช้เป็ นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนใน
ระยะต่อไป
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(ปรับปรุ ง

)

83

7. การรายงาย (Reporting)
1.) ผูร้ ั บ ผิดชอบ การปฏิ บ ตั ิ งานตามที/ ได้รับ มอบหมาย จัดทํารายงานสรุ ป ผลการดําเนิ นงานเมื/ อเสร็ จสิ5 น
โครงการ หรื อตามช่วงเวลาที/กาํ หนด
2.) ผูร้ ับผิดชอบ จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เมื/อสิ5 นสุ ดในแต่ละภาคเรี ยน ของทุกปี การศึกษา
3.) โรงเรี ยนจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอ
ต่อผูเ้ กี/ยวข้องและสาธารณชน
4. โรงเรี ยนจัดทํารายงานตามแบบและแนวทางต่างๆที/กาํ หนด เพื/อรายงานต่อหน่วยงานที/เกี/ยวข้อง
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ภาคผนวก
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบ โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื/อวันที/ \- q
เดื อน มกราคม
มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษา โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็ นตาราง
ดังต่อไปนี5
การศึกษาขั>นพืน> ฐาน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่ งชี>ที"พื>นฐาน
ตัวบ่งชี5ที/ ผูเ้ รี ยมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที/ดี
ตัวบ่งชี5ที/ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที/พึงประสงค์
ตัวบ่งชี5ที/ = ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื/อง
ตัวบ่งชี5ที/ : ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
ตัวบ่งชี5ที/ ผลสัมฤทธิH ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี5ที/ ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรี ยนการสอนที/เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ตั ตัวบ่งชี5ที/ \ ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี5ที/ _ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่ งชี>อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี5ที/ q ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั5งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี5ที/ J ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที/ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี>มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี5ที/ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื/อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี5ที/ ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื/อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ ที/สอดคล้องกับ แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา

คะแนนรวม

นํา> หนัก
คะแนน

คะแนน
ทีไ" ด้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

9.59
9.69
9.97
9.00
16.15
10.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

100

94.40

ดีมาก

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรววมทุกตัวบ่งชี5 ตั5งแต่ _J คะแนนขึ5นไป
ใช่  ไม่ใช่
 มีตวั บ่งชี5ที/ได้ระดับดีข5 ึนไปอย่างน้อย J ตัวบ่งชี5 จาก ตัวบ่งชี5
ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มีตวั บ่งชี5ที/มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
ใช่  ไม่ใช่
สรุ ปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั>นพืน> ฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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จุดเด่ น
. ผูเ้ รี ยน มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที/ดี มีสุนทรี ยภาพ ลักษณะนิ สัยด้านดนตรี และศิลปะ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม เป็ นลูกที/ดีของคุณพ่อแม่ ผูป้ กครอง และเป็ นนักเรี ยนที/ดีของโรงเรี ยน มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีตลอดจนการเรี ยนรู ้ ที/ผา่ น
ประสบการณ์ตรงร่ วมกับผูอ้ ื/นอย่างสมํ/าเสมอ
. ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น มีผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้ รี ยนมัธยมศึกษาปี ที/ = และมัธยมศึกษาปี ที/ อยู่
ในระดับดีข5 ึนไป \ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
3. ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผูเ้ รี ยนมีอตั ลักษณ์ คือ ซื/ อตรง เรี ยบง่าย การ
งาน รั ก เมตตา กตัญ ’ู รู้คุ ณ ผลการพัฒ นาตามจุ ดเน้น และจุ ด เด่ น เป็ นเอกลัก ษณ์ คื อ สตรี มี คุ ณ ภาพ ส่ ง ผลการ
ดําเนิ นงานตามโครงการพิเศษ เพื/อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา เกิดประโยชน์เป็ นแบบอย่างที/สร้างคุณค่าได้คือ
โครงการจัดการเรี ย นการสอนคริ ส ตศาสนธรรมและจริ ยศึ ก ษา โครงการอภิ บ าลและแพร่ ธ รรม และโครงการ
ประสานความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน ผูป้ กครองและชุ มชน กิจกรรมสัมผัสชีวิต เยี/ยมน้องผูด้ อ้ ยโอกาส ผูช้ ราและ
ทหารบาดเจ็บ
:.ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการและพัฒนาสถานศึกษารวมทั5งประสิ ทธิ ภาพของคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยน ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึ กษาเพื/อ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิ ศที/ สอดคล้องกับ แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
. ประสิ ทธิ ผลในการจัดการเรี ยนการสอนที/เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทั5งการดําเนิ นการของสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
. สถานศึกษามีพฒั นาการของการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษาที/มีประสิ ทธิ ภาพ มีพฒั นาการของ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื/องทุกปี การศึกษา ส่ งผลให้การประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด มีระดับคุณภาพดีมาก
จุดทีค" วรพัฒนา
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิH ทางการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา อยูใ่ นระดับคุณภาพ พอใช้
ควรพัฒนาให้สูงขึ5นอยูใ่ นระดับดีหรื อดีมาก
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ข้ อเสนอแนะเพื"อการพัฒ นาตามกฏกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 1. ด้ านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษานําข้อมูลผลการสอบO-NET การเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา มาวิเคราะห์เพื/อหาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับปั ญหาเพื/อพัฒนาผลสัมฤทธิH ทางการเรี ยนในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาให้สูงขึ5น
2. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึ ก ษาควรจัด โครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ข องผู ้เรี ย น ให้ มี ค วามเป็ นเลิ ศ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และทักษะการสื/ อสารพร้อมจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ" น้ นผู้เรีย นเป็ นสํ าคัญ
ครู ควรให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการประเมิ น การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของครู ทุกคนเพื/อ
สํารวจความต้องการของผูเ้ รี ยนทุกคน และครู สามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้ตรงความต้องการของผูเ้ รี ยน และปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อไป
4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
นวัตกรรมหรื อตัวอย่ างการปฏิบัติทดี" ี(Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ" ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
ไม่มี
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หนังสื อให้ ความเห็นชอบแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา

-

(ฉบับปรับปรุ ง

)

--------------------------------------------------------------ตามมติที/ประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ครั5งที/ /
เมื/อวันที/
: เดือน มิถุนายน พ.ศ.
ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา J: (ฉบับปรับปรุ ง ) ทั5งนี5ให้โรงเรี ยนนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา J- :
(ฉบับปรับปรุ ง ) ไปใช้พฒั นาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนต่อไป

ลงชื" อ………………………………
( นางสาวนิภา พรฤกษ์งาม )
ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
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คณะผู้จดั ทําแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
(ฉบับปรับปรุ ง ปี การศึกษา
)
ประจําปี การศึกษา
คณะกรรมการจัดทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางสาวบุญรักษา
นางสาวนิภา
นางวราลี
นางจินตนา
นางสาวพรญาณี
นางสาวณัฐฐิญา
นางสาวอกนิษฐ์
นางแก้วใจ
นายสุ ริยา
นางวิไล
นางสาวนภาพร
นายเจษฎา
นายสุ ทศั น์
นางสาวเครื อวัลย์
นายศักดิHชยั
นางวิมาเณ
นางรื/ นฤดี

ศรี ตระกูล
พรฤกษ์งาม
จินดาศิริ
จันทร์ เจริ ญ
แม้นศิริ
สิ ริสัตยาโสภณ
ชาติกานนท์
กาวทอง
แจ่มจํารัส
อสุ นี ณ อยุธยา
เปลินศิริ
วรรณวิมลกุล
ลีดี
ตาปราบ
บุญทองดี
คล้ายคลึง
อุ่นพิกุล

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นางจริ ยา
นางสาวสุ วนั เพ็ญ
นางสาวนัทธมน
นางสุ วรรณา
นางสาวสุ พตั รา
นางระพีพรรณ
นางจิรัชฌา
นางสาววาสนา
นางปิ ยะนุสรณ์
นางภรณี
นายบุญส่ ง

ศรี หาพล
สิ ริทรัพย์ไพบูลย์
จิรประภาพงศ์
เหลืองอุทยั ศิลป์
ผ่องศรี
พิทกั ษ์ทรัพย์สิน
เปรมสุ วรรณ
ไทยบรรเทิง
ชนะชาญชัย
สว่างรมย์
พนหมอินทร์ แก้ว

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

(ปรับปรุ ง

ผูร้ ับใบอนุ ญาต
ผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารจัดการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบุคลากร
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรเพื/อการเรี ยนการสอน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอภิบาลและแพร่ ธรรม
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายมาตรฐานคุณภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้างานหลักสู ตรและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานธุ รการ
หัวหน้างานการจัดการเรี ยนการสอน
หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้างานสรรหาบุคลากร
หัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร
หัวหน้างานปกครอง
หัวหน้างานบริ การและสวัสดิภาพ
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างานพัสดุ-ครุ ภณั ฑ์
)
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29. นายคุณภัทร์
30. นางเตือนใจ

สังกลม
พงษ์มาลา

หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื/อการศึกษา
หัวหน้างานสารสนเทศ

ผู้เรีย บเรีย งและตรวจทาน
นางวราลี
นายสุ ริยา

จินดาศิริ
แจ่มจํารัส

ผู้พมิ พ์และจัดทําเล่ม
นางสาวศิริพร

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

รอดปราณี

-

(ปรับปรุ ง

)
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