ส6วนที่ 1 ข#อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข#อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต รหัส 1110100052 ที่ตั้ง เลขที่ 25 ซอยเจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10500
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท
0–2234-7779 ,0–2234-3095 , 0–2630-6238 โทรสาร ต/อ 217
Webmaster@asc.ac.th
E-mail
Website
www.asc.ac.th
ได#รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2448 ประเภท โรงเรียนสามัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตรีลIวน)
เป1ดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปLที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปLที่ 6
โครงสร#างการบริหารงาน
ผูIบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การบริหารโดยการใชIโรงเรียนเปQนฐาน (School-based
Management) ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะประสานการมีส/วนร/วมของครู ผูIปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและ
ผูI เกี่ ยวขI องอื่ น ๆ ความสามารถในการระดมและใชI ทรั พ ยากรเพื่ อ การบริ หารอย/ างมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
ตลอดจนจั ด ใหI มี ร ะบบการประกั นคุ ณภาพภายใน เพื่ อใหI ก ารจั ดการศึ กษาเปQ นไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
กําหนดใหIมีการกํากับติดตามการดําเนินงานของฝ]ายต/างๆ โดยมีผูIอํานวยการเปQนประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานสัปดาหละ 1 ครั้ง มีแผนภูมิโครงสรIางการบริหารงานเปQน 7 ฝ]าย ดังนี้
1. ฝ]ายบริหารจัดการ
2. ฝ]ายวิชาการ
3. ฝ]ายบุคลากร
4. ฝ]ายกิจการนักเรียน
5. ฝ]ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
6. ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรม
7. ฝ]ายมาตรฐานคุณภาพ
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โครงร#างการบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร
ผู#รับใบอนุญาต
ผู#จัดการ
ผู#อํานวยการ

สมาคมศิษยอัสสัมชัญคอนแวนต

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมผู#ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ฝDายบริหารจัดการ
- งานวิจัยนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานบริหารทั่วไป

ฝDายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน

ฝDายบุคลากร
- งานสรรหาบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานบํารุงรักษาบุคลากร

ฝDายวิชาการ

- งานพัสดุ-ครุภัณฑ
- งานทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
- งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลIอม

ฝDายกิจการนักเรียน

- งานหลักสูตร

- งานปกครองนักเรียน

- งานการจัดการเรียนการสอน

- งานกิจกรรมพัฒนานักเรียน

- งานนิเทศการเรียนการสอน

- งานแนะแนว

- งานทะเบียนและวัดผล

- งานสัมพันธ์ ชม
ุ ชน

- งานหIองสมุดและ

- งานบริการและสวัสดิภาพ

แหล/งเรียนรูI

2

ฝDายมาตรฐาน
คุณภาพ
- งานประกันคุณภาพ
- งานสารสนเทศ

ฝDายอภิบาลและ
แพร6ธรรม
- งานอภิบาล
- งานแพร่ธรรมและส่งเสริม
ความเชื#อ
- งานจัดการสอนคําสอน
คริสตศาสตร์และจริยศึกษา
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1.2 แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา

“ มนุษยที่มีคุณภาพ คือ มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู ”

คติพจน

“ ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ'หาคุณธรรม เลิศล้ําการงาน ”

การศึกษาคือชีวิตที่เจริญเติบโต ใหIความรูI ความจริงที่เปQนอมตะและชี้นําแนวทางการดํารงชีวิตที่มีวินัย เรียบง/าย
มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน/วแน/ที่จะศึกษาทั้งดIานศาสตรและศิลป` รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อประกอบสัมมา
อาชีพ ดIวยความซื่อสัตยสุจริตจะธํารงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ศึกษาดี

หมายถึง เปQนการศึกษาที่ใหIความรูIและทักษะพื้นฐานที่จําเปQนอย/างเพียงพอ เช/น ความรูI
ดIานภาษา ดIานคิดคํานวณ ความเขIาใจหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมทั้งรูIจัก
คิดเปQน แกIปaญหาเปQน วิเคราะห ริเริ่มสรIางสรรค และใฝ]รูIตลอดเวลา รูIจักแสวงหาความรูI
เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการงานอาชีพ มีความเจริญที่สมดุลระหว/างวัตถุและจิตใจ

มีวินัย

หมายถึง การมีนิสัยที่ดีงาม การดํารงชีวิตอย/างเรียบง/าย มีวินัยในตนเอง รูIจักรับผิดชอบ
ต/อตนเอง และสังคม เคารพสิทธิของผูIอื่น ปฏิบัติตามกติกา และกฎเกณฑของสังคม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และระบอบประชาธิปไตย

ใจเมตตา

หมายถึง การไม/เปQนคนเห็นแก/ตัว เห็นความสําคัญของประโยชนส/วนรวมมากกว/าของตน
ร/วมมือกับผูIอื่นในสังคม มีนําใจดี เอื้อเฟfgอเผื่อแผ/ รูIจักแบ/งปaนดIวยความรักและความ
เสียสละ

ใฝD หาคุ ณธรรม

หมายถึง เปQนคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม มีค/านิยมที่ถูกตIอง มีความรักและ
ใหIอภัย มีสามัคคีธรรม กตัญhูต/อสถาบันและผูIมีพระคุณ มีความเขIาใจและซาบซึ้ งใน
คุณค/าของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยี
เขIากับสัจธรรมอันสูงส/ง เพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณค/าต/อตนเองแลผูIอื่น

เลิศล้ําการงาน

หมายถึง มีวิสัยทั ศ นในการทํ า งาน รักการทํางาน มีเจตคติ ที่ดีต/ ออาชี พ สุ จริ ต ขยั นรูIจัก
พัฒนาการงานอาชีพใหIมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มุ/งพัฒนาผูIเรียนใหIกอปรดIวยคุณธรรมในศาสนา วัฒนธรรม
และความรูIสู/สากล รักษพลังงานและสิ่งแวดลIอม

พันธกิจ

1. ผลิตผูIเรียนที่มีความรูIความสามารถ พรIอมดIวยคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ
2. ส/งเสริมและพัฒนาผูIเรียนใหIมีศักยภาพดIานภาษาเพื่อการสื่อสารสู/สากล
3. ส/งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหIมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส/งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหIมีประสิทธิภาพอย/างต/อเนื่อง
5. พัฒนาโรงเรียนดIานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลIอม

เปHาหมาย

1. ผูIเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง
2. ผูIเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและค/านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ
3. ผูIเรียนมีทักษะการสื่อสารดIานภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
4. ครูและบุคลากรมีความความรูI ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
5. ผูIบริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
7. โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด/นดIานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลIอม

ยุทธศาสตร

1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาผูIเรียนใหIมีคุณภาพตามอัตลักษณ
พัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารใหIผูIเรียนพรIอมสู/สากล
พัฒนาการสอนของครูที่เนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ส/งเสริมสถานศึกษาใหIมีมาตรฐานดีเด/นดIานพลังงาน Energy Mind Award
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อัตลักษณ

“ ซื่อตรง เรียบง.าย การงาน รักเมตตา กตัญ0ูรูคุณ”

1. ซื่อตรง
(Regularity)
2. เรียบง6าย
(Simplicity)

ซื่อสัตยสุจริต มีมโนธรรม เที่ยงตรง จริงใจ โปร/งใส ไม/คดโกงยึดความถูกตIอง “ผู#ที่มีความ
ซื่อสัตยในเรื่องเล็กน#อย ก็จะซื่อสัตยในเรื่องใหญ6ด#วย ผู#ที่ไม6ซื่อสัตยในเรื่องเล็กน#อย ก็
จะไม6ซื่อสัตยในเรื่องใหญ6ด#วย” (ลก 16:10)
อยู/อย/างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถ/อมตน และมีความสุขในชีวิตของ
ตน“เรียนรู#ที่จะพอใจในสภาพของตน รู#จักมีชีวิตอยู6อย6างอดออมและรู#จักมีชีวิตอยู6อย6าง
อุดมสมบูรณเรียนรู#ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี”(ฟป 4:11-13)

3. การงาน
(Work)

รักและมุ/งมั่นในการทํางาน ไม/เลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุ/มเท รับผิดชอบ “พระเจ#าจะ
ประทานรางวัลแก6ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27)

4. รักเมตตา
(Charity)

เปQนบุคคลเพื่อผูIอื่น เสียสละ แบ/งปaน มีจิตสาธารณะ “ผู#ที่แสดงความเมตตากรุณาด#วยใจ
ยินดี จงรักด#วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น#อง จง
คิดว6าผู#อื่นดีกว6าตน อย6าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร#นในการรับใช#องคพระผู#เปaนเจ#า
จงชื่นชมในความหวัง” (รม 12:4-13)

5. กตัญbูรู#คุณ
(Gratitude)

กตัญhู ตอบแทนผูIมีพระคุณ มีจิตสํานึกในความดีของผูIอื่น ใส/ใจผูIอื่น จงรักภักดีต/อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบันการศึกษา “บุตรจงเชื่อฟeงบิดามารดา จงให#เกียรติ
บิดามารดา เปaนพระบัญญัติแรกแล#วท6านจะอยู6บนแผ6นดินอย6างเปaนสุขและมีอายุยืน”
(อฟ 6:1-4)

เอกลักษณ

“ จิตใจงาม ความรูดี (Noble-minded and knowledgeable)”

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผู#เรียนตามหลักสูตรแกนกลางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ]เรียนรูI
5. อยู/อย/างพอเพียง
6. มุ/งมั่นในการทํางาน
7. รักความเปQนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
5
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ตารางเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคประสงคโรงเรียน/หลักสูตรแกนกลาง 2551
(Desirable Characters Evaluation)
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน
1. จงรักภักดีและกตัญhู (ต/อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และผูIมีพระคุณ)
Loyalty and gratitude

2. ซื่อตรง
Regularity

3. เรียบง/าย
Simplicity

4. ขยัน ทุ/มเท
Travail

5. เปQนบุคคลเพื่อผูIอื่น
Be all to all

6. มีวินัย
Discipline

คุณลักษณะอันพึงประสงคหลักสูตรแกนกลาง 2551
รักชาติ ศาสน กษัตริย

ข#อ

1

Love of nation, religion and monarchy

กตัญhูกตเวทีต/อผูIมีพระคุณ Gratitude

2

ซื่อสัตยสุจริต
Honesty and integrity

อยู/อย/างพอเพียง มีความสมถะ

5

Contentment and self-sufficiency

มุ/งมั่นในการทํางาน มีความมานะอุตสาหะ

6

Dedication and commitment to work

มีจิตสาธารณะ/รักเมตตา/รับผิดชอบต/อสังคม

8

Public consciousness /Charity /Civic responsibility
มีวินัย Discipline

3

เปQนผูIนําและผูIตามที่ดี
Ability and willingness to lead and follow

7. ใฝ]เรียนรูI
Avidity for learning

8. เชิดชูความเปQนไทย
Cherishing Thai identity

ใฝ]เรียนรูI เพิ่มพูนทักษะ

4

Avidity for learning

รักความเปQนไทย

7

Cherishing Thai identity

สมรรถนะสําคัญของผู#เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแกIปaญหา
4. มีความสามารถในการใชIทักษะชีวิต
5. มีความสามารถในการใชIเทคโนโลยี
6

SAR อัสสัมชัญคอนแวนต ปการศึกษา 2560

1.3 ข#อมูลบุคลากร
1) จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน6ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในตําแหน6ง
เพศ (คน)
ระดับการศึกษา (คน)
อายุ
ประเภทบุคลากร
ชาย หญิง รวม ต่ํากว6า ป.
ป.
ป. เฉลี่ย
ป.ตรี ตรี
โท
เอก (ปk)
ผูIอํานวยการ
1
1
1
79
ผูIช/วยผูIอํานวยการ
1
6
7
2
5
49
ครู (บรรจุ)
7
46 53
38
15
44
ครูพิเศษ
5
4
9
5
4
57
ครูต/างประเทศ
7
3
10
1
9
39
ครูเกษียณ
10 10
6
4
64
บุคลากรทางการศึกษา
3
14 17
2
13
2
42
ครู/บุคลากร(ไม/ไดIบรรจุ) 4
11 15
2
13
31
31
นักการ ภารโรง
4
24 28
28
86
35
คนขับรถ
1
1
1
ยามรักษาความปลอดภัย 1
1
- จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
- จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด
- สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา

76
13
-

ประสบการณ
ในตําแหน6ง
(ปk)
41
17
17
28
7
31
11
1
8
1
1

คน คิดเปQนรIอยละ
85.39
คน คิดเปQนรIอยละ
14.61
จํานวน
คน
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2) จํานวนครูผู#สอนแยกตามกลุ6มสาระการเรียนรู#และค6าเฉลี่ยจํานวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน
กลุ/มสาระการเรียนรูI
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต/างประเทศ
รวม

จํานวน (คน)
9
14
14
13
5
7
8
17
87

8

ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห หมายเหตุ
14
17
15
15
15
16
12
17
16
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1.4 ข#อมูลนักเรียน
1) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ (หญิง
จํานวนนักเรียน
เพศ
ระดับชั้น
ชาย
ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนตIน
ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 6
รวมมัธยมศึกษาปลาย
รวมทั้งหมด
-

หญิง
255
270
273
798
265
299
264
828
1,626

รวม (คน)
255
270
273
798
265
299
264
828
1,626

หมายเหตุ จํานวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60

2) จํานวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จําแนกตามคุณลักษณะ
ระดับชั้น
-ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1
-ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 2
-ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3
รวม
-ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4
-ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 5
-ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 6
รวม

พิการ
-

คุณลักษณะ
ดIอยโอกาส
-

ความสามารถพิเศษ
-

หมายเหตุ จํานวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60
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3) จํานวนนักเรียนในแต6ละระดับชั้นเรียนที่ผ6าน/ไม6ผ6าน การประเมินความสามารถด#านการอ6าน การเขียน การคิด
คํานวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปLที่ 1
มัธยมศึกษาปLที่ 2
มัธยมศึกษาปLที่ 3
มัธยมศึกษาปLที่ 4
มัธยมศึกษาปLที่ 5
มัธยมศึกษาปLที่ 6
รวมทั้งหมด

 การประเมินความสามารถด#านการอ6าน
จํานวนนักเรียน (คน)
เต็ม
ผ/าน
ไม/ผ/าน
0
253
253
270
270
0
0
270
270
0
252
252
282
282
0
0
263
263
1,590
1,590
0

นักเรียนผ/าน
(รIอยละ)
100
100
100
100
100
100
100

การประเมินความสามารถด#านการเขียน
จํานวนนักเรียน (คน)
ผ/าน
ไม/ผ/าน
253
253
0
270
270
0
270
270
0
252
252
0
282
282
0
263
263
0
1,590
1,590
0

นักเรียนผ/าน
(รIอยละ)
100
100
100
100
100
100
100



ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปLที่ 1
มัธยมศึกษาปLที่ 2
มัธยมศึกษาปLที่ 3
มัธยมศึกษาปLที่ 4
มัธยมศึกษาปLที่ 5
มัธยมศึกษาปLที่ 6
รวมทั้งหมด
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ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปLที่ 1
มัธยมศึกษาปLที่ 2
มัธยมศึกษาปLที่ 3
มัธยมศึกษาปLที่ 4
มัธยมศึกษาปLที่ 5
มัธยมศึกษาปLที่ 6
รวมทั้งหมด

การประเมินความสามารถด#านการคิดคํานวณ
จํานวนนักเรียน (คน)
เต็ม
ผ/าน
ไม/ผ/าน
253
253
0
270
208
62
270
222
48
252
252
0
282
263
19
263
217
46
1,590
1,415
175

นักเรียนผ/าน
(รIอยละ)
100
77.03
82.22
100
93.26
82.50
88.99

การประเมินความสามารถด#านการอ6าน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ
จํานวนนักเรียน (คน)
นักเรียนผ/าน
ระดับชั้น
(รIอยละ)
เต็ม
ผ/าน
ไม/ผ/าน
มัธยมศึกษาปLที่ 1
253
253
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 2
270
270
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 3
270
270
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 4
252
252
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 5
282
282
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 6
263
263
0
100
รวมทั้งหมด
1,590
1,590
0
100
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การประเมินความสามารถด#านคุณลักษณะอันพึงประสงค (8 ประการ)
จํานวนนักเรียน (คน)
นักเรียนผ/าน
ระดับชั้น
(รIอยละ)
เต็ม
ผ/าน
ไม/ผ/าน
มัธยมศึกษาปLที่ 1
253
253
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 2
270
270
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 3
270
270
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 4
253
253
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 5
282
282
0
100
มัธยมศึกษาปLที่ 6
263
263
0
100
รวมทั้งหมด
1,591
1,591
0
100


การประเมินความสามารถด#านทักษะตามหลักสูตร (สมรรถนะ 5 ด#าน)
จํานวนนักเรียน (คน)
นักเรียนผ/าน
ระดับชั้น
(รIอยละ)
เต็ม
ผ/าน
ไม/ผ/าน
253
มัธยมศึกษาปLที่ 1
253
0
100
270
มัธยมศึกษาปLที่ 2
270
0
100
270
มัธยมศึกษาปLที่ 3
270
0
100
252
มัธยมศึกษาปLที่ 4
252
0
100
282
มัธยมศึกษาปLที่ 5
282
0
100
263
มัธยมศึกษาปLที่ 6
263
0
100
รวมทั้งหมด
1,590
1,590
0
100
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ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปLที่ 1
มัธยมศึกษาปLที่ 2
มัธยมศึกษาปLที่ 3
มัธยมศึกษาปLที่ 4
มัธยมศึกษาปLที่ 5
มัธยมศึกษาปLที่ 6
รวมทั้งหมด

การประเมินด#านการมีสุขภาพตามเกณฑ
จํานวนนักเรียน (คน)
เต็ม
ผ/าน
ไม/ผ/าน
247
231
16
262
248
14
268
262
6
249
232
17
277
258
19
250
236
14
1,553
1,467
86

นักเรียนผ/าน
(รIอยละ)
93.52
94.66
97.76
93.17
93.14
94.40
94.46

หมายเหตุ ขIอมูลจากผลการตรวจสุขภาพประจําปL วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปkการศึกษา 2560
 ค6าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

กลุ6มสาระ/วิชา

(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 3
คะแนนเฉลี่ย (ร#อยละ)

ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

67.60

53.42

47.89

48.29

คณิตศาสตร

51.42

33.44

26.88

26.30

วิทยาศาสตร

42.81

35.48

32.33

32.28

ภาษาอังกฤษ

60.04

37.53

32.92

30.45

55.47

39.97

35.01

34.33

เฉลี่ย

กราฟแสดงค6าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 3
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 ค6าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

กลุ6มสาระการเรียนรู#

(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (ร#อยละ)

ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

65.43

55.82

46.90

49.25

คณิตศาสตร

48.18

33.66

24.68

24.53

วิทยาศาสตร

37.41

33.98

29.30

29.37

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

42.90

38.71

34.22

34.70

ภาษาอังกฤษ

59.19

39.65

31.42

28.31

50.62

40.36

33.30

33.23

เฉลี่ย

กราฟแสดงค6าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 6
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1.6 รางวัลที่โรงเรียนได#รับ
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได#รับ

หน6วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

ไดIรับโล/รางวัลและเกียรติบัตร การประเมินโรงเรียน
เอกชนที่มีคุณภาพสู/มาตรฐานสากล 2558 มีผลการ
ประเมินอยู/ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปQนรIอย
ละ 94.40 เปQน 1 ใน 26 โรงเรียนของ สช. ทั่วประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)
28 กันยายน 2558

ไดIรับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด/น ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากทั้ง
สามรอบ คือรอบแรก(พ.ศ.2544-2548) รอบสอง(พ.ศ.
2549-2553) และรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ซึ่งเปQน
1 ใน 360 โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ว
ประเทศ (มีโรงเรียนทั้งหมด 31, 508 โรง)

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพภายนอก
(องคกรมหาชน) หรือ สมศ.
15 ตุลาคม 2558

ไดIรับรางวัล Energy Mind Award 2015 รอบที่ 2
ระดับ 5 ดาว พรIอมเงินรางวัล 100,000 บาท

การไฟฟ•านครหลวง
21 มีนาคม 2559

ไดIรับโล/รางวัลโรงเรียนเอกชนที่ไดIเป€ดกิจการอย/างมี
คุณภาพมากกว/า 100 ปL ในงาน “มหกรรมวัน
การศึกษาเอกชน ประจําปL พ.ศ. 2561” ภายใตI
แนวคิด “100 ปL การศึกษาเอกชน มุ/งพัฒนา
การศึกษาไทย”

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)
9 กุมภาพันธ2561

ไดIรับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปLที่ 3 และ ปLที่ 6 ปLการศึกษา 2560
ตามเกณฑที่กําหนด ในงาน “มหกรรมวันการศึกษา
เอกชน ประจําปL พ.ศ. 2561” ภายใตIแนวคิด “100
ปL การศึกษาเอกชน มุ/งพัฒนาการศึกษาไทย”

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริม
การศึกษาเอกชน
10 กุมภาพันธ2561
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได#รับ

หน6วยงานที่มอบรางวัล

ครู

นางสาวนาฏยา งามเสงี่ยม ไดIรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผูIสอนดนตรีไทยในการ
แข/งขันเดี่ยวขิม 7 หย/องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจําปLการศึกษา
2559 ณ ศูนยการแข/งขันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
14 พฤศจิกายน 2559

นางพวงทอง แกIวนาเส็ง ครูสาระการเรียนรูIภาษาไทย
ไดIรับเลือกใหIเปQนบุคคล 1 ใน 100000 คนของ
ประเทศไทย เขIาร/วมทํางานกับ “คณะทํางานโครงการ
ภาคภูมิแผ/นดินไทย” โดยไดIรับมอบเข็มกลัดเปQนของที่
ระลึก

โครงการภาคภูมิแผ/นดินไทย
21 พฤศจิกายน 2559

นางป€ยะนุสรณ ชนะชาญชัย ครูแนะแนวไดIรับการ
พิจารณาคัดเลือกครูผูIสมควรไดIรับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจIาฟ•ามหาจักรี ระดับเขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560

กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2559

นายจิราฤทธิ์ ทิพยลุIย ครูโสตทัศนูปกรณ ไดIรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพถ/ายใน
โอกาสวันครู พ.ศ.2561หัวขIอ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก”

คุรุสภา
27 ธันวาคม 2560

1. เด็กหญิงอรษา เชียงแรง
ม.2/4
2. เด็กหญิงชนานาถ วิริยะศักดา ม.1/2
3. เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ม.1/3
4. เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย ม.1/3
5. เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง
ม.1/5
ไดIรับรางวัล The most creative รองชนะเลิซ อันดับ
ที่ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและ
สิ่งประดิษฐเพื่อการแข/งขัน ระดับนานาชาติ(K*bot
Asia 2016) ในหัวขIอ A Better Tomorrow

Hong Kong Polytechnic
University
10-13 ก.ค.60

นักเรียน
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ประเภท
นักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได#รับ

หน6วยงานที่มอบรางวัล

การประกวดสิ่งประดิษฐและโครงงานวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยฮ/องกงโพลีเทคนิค
11-14 กรกฎาคม 2560
นานาชาติ (K*bot Asia 2017) มหาวิทยาลัยฮ/องกง
โพลีเทคนิค
1. เด็กหญิงณัฐพัชร พรรณสวัสดิ์
ชั้น ม.1/1
2. เด็กหญิงโชติกา นรนิธิวรรณ
ชั้น ม.1/6
3. เด็กหญิงอฐิตา
กิจเชวง
ชั้น ม.2/1
4. เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน
ชั้น ม.2/4
5. เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย ชั้น ม.2/6
ประเภทที่ 1 The Sensor Trash รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่1ประเภทที่ 2ลูกบอลตกถึงพื้นชIา รางวัลชมเชย
ประกาศนียบัตรรับรองความรูIภาษาฝรั่งเศส ระดับ
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห/งประเทศ
เบื้องตIน D ELF A 1 และ DELF A 2 ความรูIภาษา ไทย ในพระราชูปถัมภ ร/วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสระดับเบื้องตIน DELF A 1
1. น.ส.วรรณ จันทรโชติ
ชั้น ม.6/6
7 กรกฎาคม 2560
2. น.ส.รัญญา บุญครองธรรม ชั้น ม.6/6
3. น.ส.ญาณินทร คงจันทร
ชั้น ม.6/6
4. น.ส.ณัฐกมลธร เอื้อสิทธิโชค ชั้น ม.6/6
5. น.ส.อภิสร
บุญสิริโรจน ชั้น ม.6/6
6. น.ส.วริศรา ฉัตรปราโมทย ชั้น ม.6/6
7. น.ส.ณัชชา
พิทักษพรสิน ชั้น ม.6/6
8. น.ส.ฌิชา
งามกาละ
ชั้น ม.6/6
ความรูIภาษาฝรั่งเศสระดับเบื้องตIน DELF A 2
1. น.ส.พรทิพย ศรีอุทัย
ชั้น ม.6/6
2. น.ส.ฐิติรัตน ริธีรังสี
ชั้น ม.6/6
3. น.ส.พัสวี
ชีวประภาวงศ ชั้น ม.6/6
4. น.ส.ณิชาพร เศรษฐสิงห
ชั้น ม.6/6
5. น.ส.กชพร
ภิญโญปรวัฒน ชั้น ม.6/6
6. น.ส.นวินดา ตั้งศิริวานิช
ชั้น ม.6/6
7. น.ส.มาตินา อนุตรพร
ชั้น ม.6/6
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ประเภท
นักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได#รับ

หน6วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ (โล/รางวัล เกียรติบัตร และจํานวนเงิน Mainichi Academic ศูนยแนะ
5,000)กิจกรรมแข/งขันพับกระดาษ โอริงามิ ภายใตI
แนวศึกษาต/อประเทศญี่ปุ]นครบวงจร
หัวขIอ “นิทานกระดาษ”
26-27 สิงหาคม 2560
1. น.ส.ดารวลี ดุรงคพิสิษฎกุล
ชั้น ม.5/3
2. น.ส.กริณฑา เหล/ามรกต
ชั้น ม.5/6
3. น.ส.สิตาภรณ พิทันโชติ
ชั้น ม.5/6
รางวัลความคิดสรIางสรรคดีเด/น กิจกรรมออกแบบ
สิ่งประดิษฐในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปL 5”
น.ส.ณิชกานต ตันฑวิรุณฬห
ชั้น ม.6/4

กลุ/มบริษัท ปตท.ร/วมกับบริษัท
อสมท.
9 กันยายน 2560

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข/งขันเดี่ยวซอดIวง
และการแข/งขันเดี่ยวขิม 7 หย/อง รางวัลเหรียญทอง
และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย น.ส.พชรพร วิสุทธิ์ไพฑูรย
ชั้น ม.4/1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
14 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมการแข/งขัน “RSU English Language
Academic Contest 2017” มหาวิทยาลัยรังสิต
- กิจกรรมแข/งขันพูดภาษาอังกฤษ หัวขIอ “Good
Deeds My Dad did.” นางสาวนวินดา ตั้งศิริวานิช
ชั้น 6/6 ไดIรับบโลหรางวัลชนะเลิศ
- กิจกรรมแข/งขันเขียนเรียงความเปQนภาษาอังกฤษ
หัวขIอ “ The picture of the King holding a map
and there is a big tree.” นางสาวนถสร ไกรนรา
นักเรียนชั้น ม. 6/6 ไดIรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
รับโลหรางวัล และเหรียญรางวัล

มหาวิทยาลัยรังสิต
17 พฤศจิกายน 2560
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1.7 ข#อมูลอาคารสถานที่
 ข#อมูลอาคารสถานที่

ประกอบด#วย จํานวนอาคาร จํานวนห#องประกอบ
อาคารเรียนจํานวน
2
หลัง
อาคารประกอบจํานวน
หIองสุขาครู
12
หIอง
สระว/ายน้ํา
หIองสุขานักเรียน
49
หIอง
สนามเด็กเล/น
สนามบาสเก็ตบอล
1
สนาม
สนามฟุตบอล
สนามร/มพิกุล
1
สนาม
สนามเทนนิส
เขื่อนริมน้ํา
1
สนาม

-

หลัง
สระ
สนาม
สนาม
สนาม

1.8 ข#อมูลงบประมาณ


ตารางรายรับ-รายจ6าย ของโรงเรียน
รายรับ
จํานวนเงิน(บาท)

รายจ6าย

7,684,616.25 เงินเดือนครู/บุคลากรสนับสนุน

จํานวนเงิน(บาท)

ค/าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

21,974,810.75 ค/าสาธารณูปโภค

3,454,704.99

ค/าธรรมเนียมอื่นๆ

75,594,820.92 ค/าใชIจ/ายในแผนงานต/าง ๆ

9,980,950.30

ค/าใชIจ/ายอื่น ๆ

รวมรายรับ

105,254,247.92

20

43,540,251.65

19,735,822.44

รวมรายจ6าย

76,711,729.38

SAR อัสสัมชัญคอนแวนต ปการศึกษา 2560

1.9 สภาพชุมชนโดยรวม


ข#อมูลอาชีพหลักของชุมชน บิดา มารดาและผู#ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 1 – 6
ร#อยละของอาชีพ
บุคคล
รับ
พนักงาน นักธุรกิจ เกษตรกร รับจ#าง อื่นๆ ถึงแก6
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ค#าขาย
กรรม
บิดา
5.47
2.71
53.01
0.43 31.67 4.06
2.64
มารดา

5

7

83

0

ผู#ปกครอง

5.04

2.40

44.96

0.12

88

65

37.21 10.27

รวมทั้งหมด(รIอยละ)
100

0

100

0

100
ข#อมูล ณ 12 มิ.ย.60



ข#อมูลการนับถือศาสนาของชุมชน บิดา มารดา ผู#ปกครอง และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 1 – 6
ร#อยละของศาสนา
บุคคล
พราหม ไม6นับ
รวมทั้งหมด
พุทธ
คริสต
อิสลาม
ฮินดู
ซิกข
(รIอยละ)
ณ
ถือ
95.88
2.95
0.98
0.12
0.06
100
บิดา
มารดา

95.08

3.87

0.92

0.12

-

-

-

100

ผู#ปกครอง

94.96

3.94

0.92

0.12

-

0.06

-

100

นักเรียน

95.02

3.88

0.98

0.12

-

-

-

100
ข#อมูล ณ 12 มิ.ย.60
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ข#อมูลรายได#เฉลี่ยของผู#ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 1 – 6
จํานวนนักเรียนจําแนกตามรายได#ของครอบครัวต6อปk
ชั้น
ต่ํากว6า/เท6ากับ
150,000 –
มากกว6า 300,000
150,000 บาท
300,000 บาท
บาท
7
248
ม.1

รวมทั้งหมด
(คน)

255

ม.2

3

18

249

270

ม.3

7

22

244

273

ม.4

5

26

234

265

ม.5

7

20

272

299

ม.6

11

28

225

264

รวมทั้งหมด

33

121

1472

1,626

2.03

7.44

90.53

100.00

(คน)

รวมทั้งหมด
(ร#อยละ)

ข#อมูล ณ 12 มิ.ย. 60
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1.10 แหล6งเรียนรู#
 แหล6งเรียนรู#ภายในโรงเรียน

1. ห#องสมุด ซึ่งเปQนแหล/งบริการใหIขIอมูลการศึกษา คIนควIา โดยมีหนังสือทั่วไป เอกสาร สิ่งพิมพต/างๆ และ
โสตทัศนวัสดุ และยังมีหIองสมุดเคลื่อนที่ที่ตั้งอยู/ใตIตIนพิกุล อาคาร 1 และใตIอาคาร 2
2. ห#องปฏิบัติการวิทยาศาสตร มี 2 หIอง อยู/ที่อาคาร 2 ชั้น 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้น 3
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตIน
5. ห#องแนะแนว เปQนหIองบริการดIานเอกสารการแนะแนว และคําปรึกษาแก/นักเรียน
6. ห#องประกอบการทางอาหาร เปQนหIองที่ฝ‹กใหIนักเรียนเตรียมอาหาร อุปกรณการปรุงอาหาร
7. ห#องศิลปะ อยู/อาคาร 2 ชั้น 3
8. ห#องดนตรี มี 2 หIอง คือ หIองดนตรีไทยและนาฎศิลป`ที่อาคาร 1 และหIองดนตรีสากลที่อาคาร 2

ตารางแสดงแหล6งการเรียนรู#และสถิติการใช#งาน

ที่

แหล6งการเรียนรู#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หIองสมุด
หIองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
หIองดนตรีไทย
หIองแนะแนว
หIองศาสนา
แผ/นพับความรูI
หIองสมุดเคลื่อนที่และมุมหนังสือในหIองเรียน
หIองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ป•ายนิเทศ และความรูIรอบเสา
มุมความรูI 8 กลุ/มสาระ และมุมความรูIของ
หIองสมุด
หIองดนตรีสากล
รวม

11

จํานวน
(แหล6ง)

ความถี่/สถิติการใช#

ร#อยละ

1
2
1
1
1
37
38
2
ใตIอาคารเรียน
1

ทุกวันจันทร-ศุกร
ทุกวันจันทร-ศุกร
50 คน/วัน
ตามความเหมาะสม
ทุกวันจันทร-ศุกร
ทุกวันจันทร-ศุกร
ตามความเหมาะสม
1 ครั้ง/คน/ปLการศึกษา
ตามความเหมาะสม
ทุกวันจันทร-ศุกร

90.26
91.4
87.80
87.80
77.40
89.00
85.40
93.00
83.40
93.80

ทุกวันจันทร-ศุกร
เฉลี่ยรIอยละ

87.20
87.86

1
86

23

SAR อัสสัมชัญคอนแวนต ปการศึกษา 2560

แหล6งเรียนรู#ภายนอกโรงเรียน
 ทัศนศึกษา
ชั้น

ค6ายลูกเสือ

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4

อัสสัมชัญ จ.สมุทรสาคร
วังสวนแกIว จ.สุพรรณบุรี
หุบพญาแคมป` จ.นครนายก
-

ม.5
ม.6

-

จํานวน
(ครั้ง/ปk)
1
1
1
1

ทัศนศึกษา
พระปฐมเจดีย จ.นครปฐม
วัดป]าเลไลยก จ.สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร(อพวช.) จ.ปทุมธานี
อุทธชยานประวัติศาสตร จ.อยุธยา
บIานควายไทย จ.สุพรรณบุรี
สักการะสถานคุณพ/อนิโคลัส จ.นครปฐม

1
1

 ห#องสมุด

มีขนาด 120 ตารางเมตร มีจํานวนหนังสือคIนควIา 22,311 เล/ม ในการสืบคIนและการยืม – คืนใชIระบบ
คอมพิวเตอร สถิติการเขIาใชIหIองสมุดของผูIเรียนเฉลี่ยต/อปLการศึกษา รIอยละ 90.69

 ภูมิปeญญาท#องถิ่น

/ ปราชญชาวบ#าน / ผู#ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให#ความรู#
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว/า “สายสัมพันธแบ/งปaนใหIลูก” เพื่อเป€ดโอกาสใหIผูIปกครองไดIมีส/วนร/วมในการ

แบ/งปaนความรูI ความถนัดและความชํานาญในอาชีพที่ตนเองทําอยู/ ใหIแก/นักเรียนที่ลูกตนเองเรียนอยู/อย/างนIอยปLละ 1
ครั้ง โดยไดIรับความร/วมมือเปQนอย/างดี ดังตารางต/อไปนี้

ตารางสรุปกิจกรรมสายสัมพันธแบ6งปeนให#ลูก ปkการศึกษา 2560
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

วิทยากร
คุณสราวุธ สุทธิวรพงศศรี
คุณทัศนีย ศรีวรลักขณา
คุณพรรณนิภา วิเศษแสง
คุณศมนพรรณ บรรจงศิริเจริญ
คุณณัฐพณิชย บุญสิทธิกูล
คุณณัฐพณิชย บุญสิทธิกูล
คุณพงษฉัตร จุลกะสุทธิ์

ใหIความรูI

ชั้น

โอกาสในชีวิต
การเย็บผIาแบบเนา ดIนถอยหลัง
ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจําวัน
Positive thinking
การประดิษฐดอกไมIจันทรดารารัตน
ความรูIทั่วไปและตIนไมIเปQนยา
การใชI Ipad กับการเรียน

24

ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/4

สถิติ
(ครั้ง/ปL)
1
1
1
1
1
1
1
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ลําดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

วิทยากร
คุณณภัทร พรหมพฤกษ
คุณสุพิศพร สถาพร
คุณวชิราฑินี โกมลผลิน
คุณศรินรัตน วัฒนธรนันท
คุณณัฐฑินี จันทรแสงเจริญ
คุณปริตตา กูมาไก
คุณปริตรตา กูมาไก
คุณอําพร ลิ่วลําเพา
คุณอดิชัย สาทิภักดี
คุณจิราภา เปรมปลื้มจิตต
คุณนิรมล ว/องวัฒนาสกุล
คุณศรินทิพย สุวรรณรัศมี
คุณทาคาโกะ อําภาไพศาลธนกิจ
คุณสมสกุล ธีรลักษณ
คุณสมสกุล จีระศิลป`
คุณอุษา ลิ้มวงศกรวณิษ
คุณเกศสุดา มั่งคั่ง
คุณรดา ไฟฟ`
คุณชินวรรณ ชันษาจนกุล
คุณศิริรัตน เทพบัณฑิตย
คุณหทัยทิพย โรจนศิริประเสริฐ
คุณพัชรีวรรณ อัศวถาวร
คุณกุลภัสสรณ นิลวรรณ
คุณสมศักดิ์ อร/ามมนทิราลัย
คุณไชยยะ สุนทวพรวาที
คุณบุญศรี วิสุทธิไพฑูรย
คุณปริษา ภูเมธาวรกิจ
คุณบุรพล กิตติบํารุง

ใหIความรูI

ชั้น

การออกแบบโลโกIผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อสุขภาพ 2017
Healthy Easy Triks
การป•องกันไขIหวัดใหญ/
วัฒนธรรมการทักทายแต/ละประเทศ
อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดI
การเลี้ยงลูกใหIมีน้ําใจ
คิดดี คิดบวก ประสบความสําเร็จ
ออมเพื่ออนาคต
ความรูIเกี่ยวกับการใชIยา
การจัดคอกเทล
การประดิษฐที่ใส/โทรศัพทมือถือ
การทํา เทมากิซูซิ
การดูแลดวงตาและโรคของดวงตา
การออกแบบผลิตภัณฑ
วิธีการถ/ายรูปขั้นพื้นฐาน
ภาษีสําหรับเยาวชน
First Impressioms
กว/าจะไดIเปQนแพทย
การทําดอกไมIจันทน
การทําพายบลูเบอรรี่ชีสเคIก
การทําลูกชุบ
ยาเสพติด
การรักษาสัญญา ความซื่อสัตย
การใชIชีวิตในวัยรุ/น
การทําดอกไมIจันทน
การถ/ายภาพมุมไหนใหIดูดี
แนวทางการศึกษาต/อต/างประเทศ

25

ม.1/4
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/6
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/5
ม.2/6
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/6
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2

สถิติ
(ครั้ง/ปL)
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ลําดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วิทยากร
คุณรัชนี บุญสนธิ์
คุณศิริวรรณ หมู/พงศสุวรรณ
คุณประชัน วงศอุทัยพันธุ
คุณทีปกร วิรุฬหกุล
คุณสุดารักษ พจนสัจ
คุณคุณสุดารักษ พจนสัจ
คุณเสาวภา พิมพโครต
คุณริศมล ศรีสุทธินันทย
คุณปุณยวีร ธนารังสิมาพงศ
คุณยุพเยาว เหล็กกลIา
คุณครันตภรณ รุIงทาบนภา
คุณชุติกาณจน เรืองจารุทัศน
คุณนงเยาว เตชะพรสิน
คุณภัคจิรา ปรัตถพงศ
คุณประชัน วงศอุทัยพันธุ
คุณรุจิตา ทับทิมโต
คุณอรวรรณ เจริญผล

ใหIความรูI

ชั้น

การทําดอกไมIจันทน
การปฎิบัติตนในการเดินทาง
การทําแซนวิช
การเตรียมตัวเรียนในมหาวิทยาลัย
การรีดประโปรงและการแต/งหนIาเคIก
การทําคอนเฟQลกคาราเมล
การทําไก/กรอบซอสมะนาว
การปรับตัวเพื่อลดความเครียด
การผลิตยา
การศึกษาต/อคณะ international จุฬาฯ
การทําชีสเคIก
การทําทาโกยากิ
สาธิตการทําดอกดารารัตน
วิธีการทําดอกไมIจันทน
การทํา ไสIกรอกผัดซอสบารบีคิว
อาหารเพื่อสุขภาพ
การปฐมพยาบาล

ม.4/3
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/7
ม.4/7
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/5
ม.5/5
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/6

ตารางจําแนกประเภทความรู#ที่มาให#เปaนอาชีพต6าง ๆ
ประเภทความรู#
การประกอบวิชาชีพ
คหกรรม
หัตกรรม
ศิลปะ/ดนตรี
วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี
สังคม/ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค
ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย
สุขภาพ/การแพทย/สุขอนามัย

26

สถิติ
(ครั้ง/ปL)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จํานวนครั้ง
8
20
4
4
1
19
4
8
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1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปkการศึกษา 2559
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปkการศึกษา 2559
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู#เรียน
ดีเยี่ยม
1. ความสามารถในการอ/าน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ
2. ความสามารถในการสื่อสาร
3. ความสามารถในดIานการคิด
4. ความสามารถในการแกIปaญหา
5. ความสามารถในการใชIทักษะชีวิต
6. ความสามารถในการใชIเทคโนโลยี
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูIเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด
8. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) (ม.3,ม.6)
9. ผลการศึกษาต/อของนักเรียน ม.6 ในระดับมหาวิทยาลัย
10.คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
11.การมีส/วนร/วมของนักเรียนในการอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอม
อย/างเปQนรูปธรรม
12.ผูIเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอื่นและมีมนุษยสัมพันธดี
13.ผูIเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และอยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม

ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู#บริหารสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.การนิเทศ กํากับติดตาม การทํางานครู
3.การมีส/วนร/วมของผูIปกครองในการมาใหIความรูIกับหIองเรียนที่ลูกเรียนอยู/ในเรื่องอาชีพต/างๆ
ที่ผูIปกครองทําอยู/
4.การมีส/วนร/วมของผูIปกครองเครือข/าย ม.1-6 มาร/วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ผลการเรียน การปกครองดูแลลูก และปaญหาต/างๆเพื่อช/วยกันพัฒนาผลการเรียนใหIดีขึ้น

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ

ดีเยี่ยม

1. ครูทําวิจัยในชั้นเรียน
2. ครูทําแผนการสอน

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดี
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ

3. โครงการอบรมครูใชI i – PAD ช/วยสอน
4. โครงการสู/ความเปQนเลิศดIวยโครงงานบนพื้นฐานกระบวนการวิจัย

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

1. ผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ จากตIน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผลการประเมินโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู/มาตรฐานสากล 2558 จากสํานักงาน
คณะกรรมการส/งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีผลการประเมินอยู/ในระดับดีมาก
4. ผลประเมินการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงฯ ปLการศึกษา 2559
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูIปกครองและชุมชนต/อการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ปLการศึกษา 2559
6. ผลการดําเนินงานตามเป•าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ปLการศึกษา
2558- 2559
7. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปLของสถานศึกษา ปLการศึกษา 2559

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาอยู6ในระดับดีเยี่ยม
จากผลการดํ า เนิ นงานตามแผนงาน โครงการ และกิ จกรรม ต/า งๆส/ ง ผลใหI สถานศึ ก ษาจั ดการพั ฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาส/งผลใหIสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป•าหมายไวIในแต/ละมาตรฐาน สรุปภาพรวมว/าไดIระดับดี เยี่ยม
ทั้งนี้เพราะ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู#เรียน อยู/ในระดับดี เยี่ ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ด
การศึกษา อยู/ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ อยู/ในระดับดีเยี่ยม และ
มาตรฐานที่4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู/ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูIที่เนIนใหIนักเรียนมีส/วนร/วมในการสรIางความรูIดIวยตนเองใหIมากขึ้น เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
2. ส/งเสริมใหIนักเรียนมีกิจกรรมการแข/งขันทั้งภายในและภายนอก
3. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่นตามความเหมาะสมของสาระการเรียนรูIเพิ่ม
มากขึ้น
ความต#องการการช6วยเหลือ 28
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ส6วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู#เรียน
1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนอย/างรอบดIานครบทั้งดIานร/างกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปaญญา มี
หลักสูตรที่ตอบสนองความตIองการของผูIเรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ ดIวยกระบวนการและ
วิธีการที่หลากหลายเพื่อมุ/งพัฒนาผูIเรียนใหIมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและค/านิยมที่ดีงาม
ตามอัตลักษณ มีทักษะการสื่อสารดIานภาษาอังกฤษดีเยี่ยม และมีส/วนร/วมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลIอม ตาม
ประเด็นการพิจารณาดังต/อไปนี้

ประเด็นการพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู#เรียน
1) ความสามารถในการอ6าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตามเกณฑของแต6ละระดับชั้น
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานห#องสมุดและแหล6งเรียนรู# หIองสมุด โรงเรียนมีการจัดหIองสมุดไวIบริการใหIนักเรียนใชIเปQนแหล/งการ
เรียนรูIเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยสรรหาหนังสือและเครื่องอิเล็กทรอนิ กในการใหIบริการใหIผูIใชIบริ การ
หIองสมุดไดIรับความรูIเพิ่มพูนมากขึ้น และส/งเสริมใหIนักเรียนแสวงหาความรูIดIวยตนเองตั้งอยู/ที่อาคาร 2 ชั้น 4 มีพื้นที่
ใหIบริการ 120 ตารางเมตร ขนาดประมาณ 1 หIองเรียน ใหIบริการยืมหนังสือ วารสาร และวัสดุสิ่งพิมพ เป€ดใหIบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 7.00 – 16.30 น. มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 22,272 เล/มไวIบริการ คณะเซอร
ครู และนัก เรี ยน การเขIาใชI บริ ก ารยื มหนั ง สื อ ครูและนั กเรี ยนใชI บัตรประจํ า ตั วที่ โรงเรี ยนออกใหI โดยสแกนบั ตรเขI า
หIองสมุ ดเพื่ อ เก็ บสถิ ติ มีการจัดระบบเก็ บหนั งสื อ เปQนหมวดหมู/ ตามระบบทศนิ ยมของดิ วอี้ จัดเก็ บขI อมู ลหนั ง สื อใน
คอมพิวเตอร และยังมีบริการยืมหนังสือ สิ่งพิมพ CD- ROM และ ใชIบริการ INTERNET ดIวย มีการเก็บสถิติการเขIาใชI
บริการ การยืมหนังสือ การใชIคอมพิวเตอร
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2. กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาไทย เปQนส/วนหนึ่งของโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาโดยจัดกิจกรรม ใหIนักเรียน
ในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะการอ/าน การเขียนและการสื่อสารภาษาไทยดังนี้
- ระดับชั้น ม.1อ/านรIอยแกIว รIอยกรอง
- ระดับชั้น ม. 2 จํานวน อ/าน การเขียนและแต/งกลอนสุภาพ
- ระดับชั้น ม.3 อ/าน การเขียนจับใจความและการวิเคราะห
- ระดับชั้น ม.4 การอ/าน การเขียน และการพูดสุนทรพจน
- ระดับชั้น ม.5 อ/าน และเขียนบทความ
- ระดับชั้น ม.6 การอ/านและการวิเคราะห และจัดใหIมีการแข/งขันกัน
3. กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาต6างประเทศ เปQนส/วนหนึ่งของโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาโดยจัดกิจกรรม ใหI
นักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะการอ/าน การเขียนและการสื่อสารภาษาต/างประเทศ ดังนี้
- ระดับชั้น ม.1 ฝ‹กทักษะการพูดทักทาย อ/านและเขียน บทสนทนาการพูดทั กทายในชีวิตประจําวัน การ
อ/านออกเสียงนิทาน ฝ‹กทักษะการใชIภาษาตามฐานการเรียนรูIและแข/งขันพูดทักทายตามสถานการณใน
ชีวิตประจําวัน
- ระดับชั้น ม.2 ฝ‹กทักษะการพูด –อ/านบทสนทนาโดยกําหนดหัวขIอที่เกี่ยวขIองกับการสนทนาในสถานที่
ต/างๆในชีวิตประจําวัน การอ/านออกเสียงการตูน ฝ‹กทักษะคําศัพทโดยใชIเกม Spelling Bee และแข/งขัน
พูดสนทนาตามหัวขIอที่กําหนด
- ระดับชั้ น ม.3 ฝ‹กทักษะการพู ด-การอ/า น บทสนทนา- เขียนบทบาทสมมติ การอ/านออกเสี ยงเรื่ อ งสั้ น
ทักษะคําศัพทโดยใชIเกม Cross Words และแข/งขันแสดบทบาทสมมติตามสถานการณที่กําหนด
- ระดับชั้น ม.4 ฝ‹กทักษะการอ/านข/าว บทความ และเขียนแสดงความคิดเห็น ฝ‹กทักษะคําศัพทโดยใชI เกม
Scrabble ฝ‹กการเขียนแปลประโยค และแข/งขันการแข/งเรียงความ
- ระดับชั้น ม.5 ฝ‹กทักษะการอ/านข/าว บทความ และ เขียนร/างสุนทรพจน ฝ‹กทักษะคําศัพทโดยใชI เ กม
Unscramble การเขียนแปลประโยค และขIอความ และแข/งขันการเขียนสุนทรพจน
- ระดั บชั้ น ม. 6 ฝ‹ ก ทั ก ษะการอ/ า นข/ า ว โฆษณา และเขี ย น จดหมายโตI ต อบ การพู ดโดยใชI กิ จ กรรม
Debate
4. กิ จกรรมส6 งเสริ ม ทั กษะคณิ ตศาสตร เปQ นส/ วนหนึ่ ง ของโครงการส/ ง เสริ ม ทัก ษะรายวิ ชาโดยจั ดกิ จกรรม ใหI
นักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะทางคณิตศาสตร ดังนี้
- การฝ‹กทักษะการคํานวณ (ม.1-6) นักเรียนแต/ละระดับชั้นฝ‹กทักษะในการคิดคํานวณตามเนื้อหา และ
ตัวชี้วัดของแต/ละระดับชั้นและทดสอบความสามารถในดIานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นโดยใชI
เกณฑคื อ นั ก เรี ย นที่ ถื อ ว/ า ผ/ า นคื อ สอบไดI ค ะแนนรI อ ยละ 50 ขึ้ น ไป และแข/ ง ขั น คิ ด คํ า นวณและการ
แกIปaญหาคณิตศาสตรหาผูIชนะเลิศในต/ละระดับชั้น
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- การส/งเสริมทักษะการวิเคราะหและสรIางสรรค (ม.1-5) กิจกรรมที่ใหIนักเรียนสรIางชิ้นงานโดยใชIหลักการ
คณิตศาสตรมาประยุกตตามความสนใจและนําเสนอชิ้นงาน
- คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน (ม.1- 3) กิจกรรมที่ใหIนักเรียนลงมือปฏิบัติตามฐานแกIปaญหาคณิตศาสตร
กับชีวิตประจําวัน
5. โครงการส6งเสริมการอ6านเพื่อพัฒนาการเรียนรู# เปQนโครงการของงานหIองสมุด จัดขึ้นเพื่อส/งเสริมการอ/าน ใหI
นักเรียนใชIเวลาแสวงหาความรูIเพิ่มติมดIวยตนเองและเพื่อส/งเสริมใหIนักเรียนฝ‹กทักษะในการอ/านและรักการอ/าน โดยมี
กิจกรรมต/างๆ 2 กิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมสัปดาหห#องสมุด มีการประกวดและแข/งขันดังนี้
- ประกวดคําขวัญหIองสมุด
- ประกวดแต/งหนังสือนิทานคุณธรรม POP UP
- ประกวดสิ่งประดิษฐของใชIที่ทําจากวัสดุเหลือใชI
- เกมส/งเสริมการอ/านจากวิทยากรภายนอกโรงเรียน
- การโตIวาที
- นิทรรศการจําหน/ายหนังสือราคาประหยัด
- แข/งขันตอบคําถามความรูIทั่วไป
 กิจกรรมยอดนักอ6าน
- นักเรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกและสิ่งพิมพอื่น ๆจากหIองสมุดคนละไม/ต่ํากว/า 10 เล/ม
ต/อเดือน
- นักเรียนที่มีการยืมตามเกณฑที่กําหนดที่สถิติคอมพิวเตอรการยืมรายงานจะเปQนยอดนักอ/าน
ประจําเดือนติดประกาศรายชื่อที่ป•ายนิเทศเพื่อใหIทุกคนชื่นชม และมอบของที่ระลึก
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอย6างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก#ปeญหา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. โครงการส6งเสริมศักยภาพ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรภาคภาษาอังกฤษ เปQนโครงการที่ส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกIปaญหา และนําไปประยุกตใชIใน
สถานการณต/าง ๆอย/างเหมาะสมมีทักษะการสื่อสารดIานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR การฝ‹กทักษะในดIานการ
ฟaง การพูด การอ/าน และการเขียน ทางดIานภาษา เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIและมีทักษะต/าง ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร เปQนภาษาอังกฤษ ซึ่งทํา
การสอนโดยคุณครูชาวต/างชาติ โดยผูIเรียนจะไดIเรียนรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปQนภาษาอังกฤษ สัปดาหละ
1 คาบ ประกอบดIวย 2 กิจกรรมคือ
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 กิจกรรมส6งเสริมคณิตศาสตรใช#ภาษาอังกฤษ เปQนส/วนหนึ่งของโครงการส/งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรภาคภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมดังนี้
- Math Invention กิจกรรมที่ส/งเสริมใหIนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1-3 ไดIใชIความคิดสรIางสรรค
ในการสรIางผลงานจากรูปเรขาคณิต 3 มิติ นําเสนอเปQนภาษาอังกฤษ
- Math Application กิจกรรมที่ส/งเสริมใหIนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4-5 ไดIนําความรูIที่ไดIรับจาก
การเรียนคณิตศาสตรเปQนภาษาอังกฤษไปใชIในชีวิตประจําวัน
- Math sat กิจกรรมที่ส/งเสริมใหIนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4-5 ไดIฝ‹กทักษะจากโจทยคณิตศาสตร
ที่เปQนภาษาอังกฤษ
- แข6งขันบูรณาการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปaนภาษาอังกฤษ (ม.ตIนและม.ปลาย) โดยการ
แข/ ง ขั น ตอบปa ญ หาโดยใชI คํ า ถามวิ ช าคณิ ต ศาสตรและวิ ท ยาศาสตร โดยเปQ น รางวั ล ชนะเลิ ศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยแยกเปQนชั้นมัธยมศึกษาตอนตIนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
 กิจกรรมส6งเสริมวิทยาศาสตรใช#ภาษาอังกฤษ เปQนส/วนหนึ่งของโครงการส/งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรภาคภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมดังนี้
- Science Experiment เปQนการใหIผูIเรียนไดIใชIทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- Science Invention เปQนการใหIผูIเรียนไดIสรIางสิ่งประดิษฐจากการเรียนวิทยาศาสตร
2. โครงการส6งเสริมทักษะรายวิชา เปQนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีทักษะใน 4 กลุ/มสาระฯไดIแก/สาระ
ฯวิชาภาษาไทย สาระฯวิชาคณิตศาสตร สาระฯวิชาภาษาอังกฤษ สาระฯวิชาคอมพิวเตอรและการงานอาชีพ ซึ่งเปQน
รายวิชาที่เสริมสรIางใหIผูIเรียนมี การอ/าน การเขียน และการสื่อสาร กระบวนการคิด วิเคราะห แสวงหาความรูI และเกิด
ความคิดริเริ่มสรIางสรรค รวมถึงสามารถนําความรูIที่ไดIไปประยุกตใชIในชีวิตประจําวัน จากการฝ‹กประสบการณเสริม
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIและทักษะต/าง ๆ ทางโรงเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญ จึง
ไดIจัดทําโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาขึ้นประกอบดIวยกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาไทย เปQนกิจกรรมที่ใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะการอ/าน
การเขียนและการสื่อสารภาษาไทย ดังนี้
ระดับชั้น ม.1อ/านรIอยแกIว รIอยกรอง
ระดับชั้น ม. 2 จํานวน อ/าน การเขียนและแต/งกลอนสุภาพ
ระดับชั้น ม.3 อ/าน การเขียนจับใจความและการวิเคราะห
ระดับชั้น ม.4 การอ/าน การเขียน และการพูดสุนทรพจน
ระดับชั้น ม.5 อ/าน และเขียนบทความ
- ระดับชั้น ม.6 การอ/านและการวิเคราะห และจัดใหIมีการแข/งขันกัน
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 กิจกรรมส6งเสริมทักษะคณิตศาสตร โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะทางคณิตศาสตร
ดังนี้
- การฝ‹กทักษะการคํานวณ (ม.1-6) นักเรียนแต/ละระดับชั้นฝ‹กทักษะในการคิดคํานวณตามเนื้อหา
และตัวชี้วัดของแต/ละระดับชั้นและทดสอบความสามารถในดIานการคิดคํานวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้นโดยใชIเกณฑคือนักเรียนที่ถือว/าผ/านคือสอบไดIคะแนนรIอยละ 50 ขึ้นไป และแข/งขันคิด
คํานวณและการแกIปaญหาคณิตศาสตรหาผูIชนะเลิศในต/ละระดับชั้น
- การส/งเสริมทักษะการวิเคราะหและสรIางสรรค (ม.1-5) กิจกรรมที่ใหIนักเรียนสรIางชิ้นงานโดย
ใชIหลักการคณิตศาสตรมาประยุกตตามความสนใจและนําเสนอชิ้นงาน
- คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน (ม.1- 3) กิจกรรมที่ใหIนักเรียนลงมือ ปฏิ บัติตามฐานแกI ปaญหา
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาต6างประเทศ โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะการอ/า น
การเขียนและการสื่อสารภาษาต/างประเทศ ดังนี้
ระดั บ ชั้ น ม.1 ฝ‹ ก ทั ก ษะการพู ด ทั ก ทาย อ/ า นและเขี ย น บทสนทนาการพู ด ทั ก ทายใน
ชีวิตประจําวัน การอ/านออกเสียงนิทาน ฝ‹กทักษะการใชIภาษาตามฐานการเรียนรูIและแข/งขันพูด
ทักทายตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
ระดับชั้น ม.2 ฝ‹กทักษะการพูด –อ/านบทสนทนาโดยกําหนดหัวขIอที่เกี่ยวขIองกับการสนทนาใน
สถานที่ต/างๆในชีวิตประจําวัน การอ/านออกเสียงการตูน ฝ‹กทักษะคําศัพทโดยใชIเกม Spelling
Bee และแข/งขันพูดสนทนาตามหัวขIอที่กําหนด
ระดับชั้น ม.3 ฝ‹กทักษะการพูด-การอ/าน บทสนทนา- เขียนบทบาทสมมติ การอ/านออกเสียง
เรื่ อ งสั้ น ทั ก ษะคํ า ศั พ ทโดยใชI เ กม Cross Words และแข/ ง ขั น แสดบทบาทสมมติ ต าม
สถานการณที่กําหนด
ระดับชั้น ม.4 ฝ‹กทักษะการอ/านข/าว บทความ และเขียนแสดงความคิดเห็น ฝ‹กทักษะคําศัพท
โดยใชIเกม Scrabble ฝ‹กการเขียนแปลประโยค และแข/งขันการแข/งเรียงความ
ระดับชั้น ม.5 ฝ‹กทักษะการอ/านข/าว บทความ และ เขียนร/างสุนทรพจน ฝ‹กทักษะคําศัพทโดย
ใชIเกม Unscramble การเขียนแปลประโยค และขIอความ และแข/งขันการเขียนสุนทรพจน
ระดับชั้น ม.6 ฝ‹กทักษะการอ/านข/าว โฆษณา และเขียน จดหมายโตIตอบ การพูดโดยใชIกิจกรรม
Debate
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 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านคอมพิวเตอร โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะดIานการใชI

คอมพิ ว เตอรสรI า งชิ้ น งานออกมานํ า เสนอในรู ป แบบ อาทิ เช/ น โปสเตอรโฆษณา หนั ง สื อ การตู น
อิเล็คทรอนิกส การสรIางงานกราฟฟ€ก โดยแยกเปQนระดับชั้น ดังนี้ตามโปรแกรมที่เรียนตามหลักสูตร ดังนี้
- ระดับชั้น ม.1 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Keynote
- ระดับชั้น ม.2 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book
- ระดับชั้น ม.3 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Photoshop
- ระดับชั้น ม.4 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม illustrator
- ระดับชั้น ม.5 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book
- ระดับชั้น ม.6 ฝ‹กทักษะการสรIางเว็บเพจโดยใชIภาษา HTML
- ครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอรในแต/ละระดับชั้นคัดเลือกผลงานนักเรียนที่มีความสามารในการใชI
คอมพิวเตอรทุกคนจากแต/ละหIองเรียนมาแสดงในแต/ละระดับชั้น
- รับสมัครตัวแทนนักเรียนที่เขIาร/วมกิจกรรมแข/งขันการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรมที่กําหนดใน
แต/ละระดับชั้น
- ดําเนินการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับชั้นตามที่กําหนด
- คัดเลือกผลงานนักเรียนที่ชนะการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับชั้นมารับรางวัล

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านงานประดิษฐ เปQนกิจกรรมที่ใหIผูIเรียนแสดงศักยภาพทางดIานงานประดิษฐ
และแสดงผลงานโดยใชIความสรIางสรรคในการสรIางชิ้นงานออกมาจากวัสดุเหลือใชIหรือวัสดุที่มีในทIองถิ่น
และส/งเขIาร/วมประกวดโดย
- ครูกลุ/มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประชุมเพื่อวางแผนการเลือกกิจกรรมที่จะนํามาใชI ใน
การแข/งขันประดิษฐสรIางสรรค
- รับสมัครตัวแทนนักเรียนที่เขIาร/วมกิจกรรม
- กําหนดระยะเวลาในการประดิษฐชิ้นงาน
- กําหนดวันส/งชิ้นงาน
- คัดเลือกชิ้นงานที่ชนะเลิศในแต/ละระดับชั้นมารับรางวัล
3. โครงการแสวงหาความรู#จากแหล6งการเรียนรู#ภายนอก (ทัศนศึกษา) จัดขึ้นเพื่อส/งเสริมใหIนักเรียนไดI มีการ
เรียนรูIที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค ค/านิยมที่ดี
งามตามอัตลักษณของผูIเรียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนใหIมีความใฝ]รูI มุ/งเนIนการพัฒนาบนฐานภูมิปaญญาที่เกิดจากการ
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ใชIความรูIและทักษะ สังคมไทยเปQนสังคมคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค/านิยม ประเพณี
และวัฒนธรรม ดIวยกิจกรรมทัศนศึกษาตั้งแต/ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่1-6
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 พระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 2 ศูนยวิทยาศาสตร อพวช. จังหวัดปทุมธานี
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 เขื่อนป]าสักชลสิทธิ์ จังหวัด ลพบุรี
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4 อุทธยานประวัติศาสตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 6 จังหวัดนครปฐม

4. โครงการสู6ความเปaนเลิศด#วยกระบวนการวิจัย เปQนโครงการที่ ฝ]ายวิชาการไดI ตระหนักถึงความสําคั ญที่ จะ
ส/งเสริมใหIผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกIปaญหา และ
นําไปประยุกตใชIในสถานการณต/างๆอย/างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูIอื่น และมีมนุษยสัมพันธที่ดีและครู
มีการจัดการเรียนการสอนที่สรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วมดําเนินกิจกรรม โดยใหIนักเรียน ระดับ ม.1 – ม.6 ทําโครงงาน
ตามรายวิชา จัดกิจกรรมเปQนโครงงานส/งเสริม 8 กลุ/มสาระ โดยแบ/งกลุ/มนักเรียนในแต/ละหIองเปQน 8 กลุ/มสาระ นักเรียนทําโครงงานตาม
รายวิชาที่สนใจ โดยจัดทําเปQนงานวิจัย 5 บท แต/งตั้งครูคอยดูแลเปQนระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงาน ดําเนินการส/งโครงการ
2 ครั้ง ครั้งที่1 ส/ง 3 บท ครั้งที่ 2 ส/งเมื่อครบ 5 บท ประเมินคะแนนนําไปตัดเกรดใน 8 รายวิชาและมีการแสดงผลงานในวัน
วิชาการ

5. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู#โดยเน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ เปQนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหIครูมีการ
จั ดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ สรI า งโอกาสใหI ผูIเรี ย นทุ กคนมี ส/ว นร/ วม เปQ นกระบวนการจั ดการเรี ยนรูI แบบ Active
Learning ที่สอดคลIองกับการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ที่เนIนการเรียนรูIที่ผูIเรียนคิดวิเคราะห สรIางสรรค สรIางความรูI มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูจะตIองมีความรูIความเขIาใจและมีความสามารถในการพัฒนาผูIเรียน ดังนั้น
ครูผูIสอนควรไดIรับการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูIบูรณาการตามตัวชี้วัดเพื่อการเปQนครูมืออาชีพ ประกอบดIวย
2 กิจกรรมคือ
 กิจกรรมการสอนโดยใช# IT ช6วยสอน เปQนกิจกรรมที่จัดใหIครูไดIอบรมการใชIโปรแกรมจากบริษัทไมโคร
ซอลฟ ในการช/วยทําสื่อการสอน มาใชIสอนนักเรียนโดยโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาอบรมใหIความรูIเปQนเวลา
2 วัน
 กิจกรรมจัดการอบรมครู Active Learning เปQนกิจกรรมที่จัดใหIครูไดIอบรมการทําแผนการสอนแบบ
Active Learning โดยโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาอบรมใหIความรูIเปQนเวลา 1 วันแลIวใหIครูจัดทําแผนการ
สอนแบบ 5 STEPs
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6. โครงการส6 งเสริ มทั ก ษะวิท ยาศาสตร เปQน โครงการที่ ส/ง เสริม ใหI ผูI เรี ยนไดI มี การเสริม สรI า งกระบวนการคิ ด
วิเคราะห ทดลอง แสวงหาความรูI เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูI ความคิดริเริ่มสรIางสรรค ทักษะต/าง ๆ และนําความรูIไป
ใชIใหIเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมในวันวิทยาศาสตรแห/งชาติ ที่ส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIมีการฝ‹กทักษะในดIา น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งทําการจัดกิจกรรมเปQนสัปดาหวิทยาศาสตร เพื่อใหIผูIเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญของ
พระบิดาแห/ งวิ ทยาศาสตรไทย ในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุก ปL ผ/านทางกิ จกรรมต/าง ๆ เช/น การแข/งขันตอบปa ญหา
วิ ทยาศาสตร การเขI า ร/วมกิ จกรรมฐานความรูI ทางวิ ทยาศาสตร การแข/ ง ขั นออกแบบและผลิ ตชุ ด mascot อนุ รัก ษ
พลังงานและสิ่งแวดลIอม
7. โครงการค6 า ยวิ ท ยาศาสตร เปQ นโครงการที่ ส/ ง เสริ ม ใหI ผูI เรี ย นไดI มี ก ารฝ‹ ก ทั ก ษะในดI า นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพิ่มเติมจากในหIองเรียน การทํางานร/วมกันกับผูIอื่น เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIร/วมกัน ฝ‹กประสบการณ
ในการอยู/ค/ายนอกสถานที่ ซึ่งทําการเขIาค/าย ณ วังดุมเมาทเทนแคมป` จังหวัดกาญจนบุรี เปQนจํานวน 3 วัน 2 คืน
3) ความสามารถในการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. กิ จ กรรมส6 ง เสริ ม ทั กษะด# า นคอมพิ ว เตอร โดยใหI นัก เรี ยนในแต/ ละระดั บ ชั้ นไดI มี ก ารฝ‹ ก ทั กษะดI า นการใชI
คอมพิวเตอรสรIางชิ้นงานออกมานําเสนอในรูปแบบ อาทิ เช/น โปสเตอรโฆษณา หนังสือการตูนอิเล็คทรอนิกส การสรIางงานกราฟฟ€ก
โดยแยกเปQนระดับชั้น ดังนี้ตามโปรแกรมที่เรียนตามหลักสูตร ดังนี้
- ระดับชั้น ม.1 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Keynote
- ระดับชั้น ม.2 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book
- ระดับชั้น ม.3 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Photoshop
- ระดับชั้น ม.4 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม illustrator
- ระดับชั้น ม.5 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book
- ระดับชั้น ม.6 ฝ‹กทักษะการสรIางเว็บเพจโดยใชIภาษา HTML
- ครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอรในแต/ละระดับชั้นคัดเลือกผลงานนักเรียนที่มีความสามารในการใชI
คอมพิวเตอรทุกคนจากแต/ละหIองเรียนมาแสดงในแต/ละระดับชั้น
- รับสมัครตัวแทนนักเรียนที่เขIาร/วมกิจกรรมแข/งขันการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรมที่กําหนดในแต/ละ
ระดับชั้น
- ดําเนินการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับชั้นตามที่กําหนด
- คัดเลือกผลงานนักเรียนที่ชนะการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับชั้นมารับรางวัล
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2. กิจกรรมวิเคราะหสื่อ เปQนส/วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผูIเรียนสู/ความเปQนผูIมีคุณธรรม โดยฝ]ายอภิบาลและแพร/
ธรรมไดIจัดทําใบงานวิเคราะหสื่อทั้งที่เปQนบทความและรูปภาพจากสื่อออนไลน โดยเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับปaญหาสังคมใน
ปaจจุบันใหIนักเรียนไดIรูIจักวิเคราะหแยกแยะความถูกผิด โดยคุณครุประจําชั้นจะใหIนักเรียนไดIทํากิจกรรมนี้เปQนกิจกรรม
เพิ่มเติมในคาบจริยศึกษา
4) ความก#าวหน#าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานทะเบี ยนวัดผล เปQนส/วนหนึ่ งของฝ] า ยวิชาการที่มีหนI า ที่รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการกํ า หนดประจํ า ตั ว
นั ก เรี ย นที่ เขI า ใหม/ จั ด ทํ า และรวบรวมขI อ มู ลประวั ตินั ก เรี ย น ตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา จั ด เที ย บโอนความรูI ทั ก ษะ
ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่ หน/วยงานตIนสังกัดกําหนด จัดทําสถิติจํานวนนักเรียน
และการจําหน/ายนักเรียนใหIเปQนปaจจุบัน จัดใหIมีการลงทะเบียนรายวิชาตามโครงสรIางหลักสูตร จัดทําเอกสาร หลักฐาน
การศึกษาต/างๆ ตามระเบียบที่กําหนด จัดทําตารางสอบและจัดเก็บระบบฐานขIอมูลการวัดและประเมินผลทางการเรียน
ดําเนินการออกรายงาน ผลการพัฒนาคุณภาพผูIเรียนรายบุคคล (รายงานผลการสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) จัดทํา
ขIอมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนั ก เรียน วิเคราะหผลการสอบและผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายภาค/รายปL
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว/างปLการศึกษาและนําผลการเรียนมาเปรียบเทียบเพื่อดูพัฒนาการของผูIเรียน

2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปaนรายวิชา เปQนโครงการของงานการจัดการเรียนการสอนของ กลุ/ม
สาระการเรี ยนรูI คณิ ตศาสตร วิ ทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ ใหI ตระหนั กถึ ง การพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ ใหI กั บ
นักเรียนที่มีผลการสอบต่ํากว/าเกณฑ ในรายวิชาดังกล/าว เพื่อใหIนักเรียนมีผลการเรียนอยู/ในเกณฑการประเมิน จึงจัดใหIมี
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น ใน 4 กลุ/มสาระการเรียนรูI ดําเนินการโดยคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
สอบประเมินสรุปของแต/ละครั้งที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม ต่ํากว/ารIอยละ 56 โดยการแจIงผูIปกครองรับทราบเพื่อใหIนักเรียน
เรียนซ/อมเสริมวันจันทร-พฤหัสบดี หรือ วันเสารก/อนสอบ 5 เสาร โดย ม.ตIนเรียน 5 วิชาหลัก ม.ปลายเรียนวิชาเอกชอง
แผนการเรียน และวิเคราะหผลการสอบแต/ละครั้งเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาของผลการเรียนในการสอบแต/ละครั้ง
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานทะเบียนวัดผล เปQนส/วนหนึ่งของฝ]ายวิชาการที่มีหนIาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําตารางสอบและ
จั ดเก็ บ ระบบฐานขI อ มู ล การวั ด และประเมิ น ผลทางการเรี ย น ดํ าเนิ น การออกรายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผูI เ รี ย น
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รายบุคคล (รายงานผลการสอบและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน) จัดทําขIอมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรีย น
วิเคราะหผลการสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET
2. การติว O-NET โรงเรียนจัดใหIมีการติว O-NET ในคาบเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 และ 6 และในช/วงหลังจากการสอบปลายภาคเรียนแลIวของ ม.3 และ ม.6

6) ความพร#อมในการศึกษาต6อ การฝ•กงานหรือการทํางาน
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. จัดการสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานการจัดการเรียนการสอนโดยทําจัดการ
สอบและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประเมินความพรIอมใน
การศึกษาต/อ

2. โครงการส6งเสริมทักษะรายวิชา เปQนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีทักษะใน 4 กลุ/มสาระฯไดIแก/สาระ
ฯวิชาภาษาไทย สาระฯวิชาคณิตศาสตร สาระฯวิชาภาษาอังกฤษ สาระฯวิชาคอมพิวเตอรและการงานอาชีพ ซึ่งเปQน
รายวิชาที่เสริมสรIางใหIผูIเรียนมี การอ/าน การเขียน และการสื่อสาร กระบวนการคิด วิเคราะห แสวงหาความรูI และเกิด
ความคิดริเริ่มสรIางสรรค รวมถึงสามารถนําความรูIที่ไดIไปประยุกตใชIในชีวิตประจําวัน จากการฝ‹กประสบการณเสริม
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIและทักษะต/าง ๆ ทางโรงเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญ จึง
ไดIจัดทําโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาขึ้นประกอบดIวยกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาไทย เปQนกิจกรรมที่ใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะการอ/าน
การเขียนและการสื่อสารภาษาไทย ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะคณิตศาสตร โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะทางคณิตศาสตร
ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาต6างประเทศ โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะการอ/าน
การเขียนและการสื่อสารภาษาต/างประเทศ ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านคอมพิวเตอร โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะดIานการใชI
คอมพิวเตอรตามโปรแกรมที่เรียนตามหลักสูตร ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านงานประดิษฐ โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะ การ
ประดิษฐ ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
3. โครงการ คิดไม6ออก บอกแนะแนว เปQนโครงการที่จัดทําขึ้ นเพื่ อพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางวิ ชาการของผูI เรี ย น,
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคและค/านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณของผูIเรียน รวมทั้งใหIครูมีการจัดการเรียนการสอน ที่
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ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น โดยเนIนใหIผูIเรียนมีความรูI ทักษะ และเจตคติที่ดี พรIอมที่จะศึกษาต/อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกั บช/ วงวั ย รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหI ดีอยู/ เสมอ พรIอมทั้งครูมีการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น งานแนะแนว ไดIจัด โครงการคิดไม/ออก บอกแนะแนว
โดยมีกิจกรรมตลอดปLการศึกษา 2560 ประกอบไปดIวย 6 กิจกรรม ดังนี้
 กิจกรรมสํารวจนั กเรีย นเปaนรายบุ คคล เปQนการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูIเรียน โดยใชIการ
สังเกต การสัมภาษณ การใชIแบบสอบถาม บันทึกลงในแบบฟอรมของงานแนะแนว และระเบี ยน
สะสม เก็บไวIสําหรับใหIครู อาจารย ผูIบริหารและบุคคลที่เกี่ยวขIองกับผูIเรียน ไดIรูIจักผูIเรียนแต/ละคนไดIดี
ควรส/งต/อขIอมูลนักเรียนกลุ/มเสี่ยงและกลุ/มมีปaญหา ใหIผูIเกี่ยวขIองในการเฝ•าระวัง

 กิจกรรมแนะแนวสัญจร เปQนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูIเรียนดIวยวิธีส/งเสริมและตอบสนองความตI องการ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูIเรียน เป€ดโอกาสใหIผูIเรียนเขIาร/วมกิจกรรมตามความ
สนใจ รวมทั้ ง เป€ ด โอกาสใหI ผูI ป กครองและชุ ม ชน เขI า มามี ส/ ว นร/ ว มในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูIซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูIเรียน และเพื่อใหI
ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทI องถิ่น โดยงานแนะแนว ติดต/อ เชิ ญ
วิทยากรจากสถาบันการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งวิทยากรในดIานอื่นๆ ที่ผูIเรียนใหIความสนใจ มาพบปะ
พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ที่เหมาะสม ตลอดปLการศึกษา เพื่อใหIมีความรูI ทักษะ
และเจตคติที่ดี พรIอมที่จะศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช/วงวัย ครูมี
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น
 กิจกรรมทดสอบความถนัดทางการเรียนของนักเรียน ม.3,ม.6 เปQนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทดสอบความ
ถนัดทางการเรียนของนักเรียน นํามาวางแผนในการใหIความช/วยเหลือดูแล ใหIคําแนะนํา ใหIคําปรึกษา
และแกIไขปaญหาของผูIเรียนทั้งดIานการเรียนและคุณภาพชีวิต โดยงานแนะแนว ไดIประสานงานขอใชI
แบบทดสอบความถนั ด ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย น จากสํ า นั ก ทดสอบทางการศึ ก ษาและจิ ต วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช/วยใหIผูIเรียน ใหIมีความรูI ทักษะและเจตคติที่ดี พรIอมที่จะศึกษาต/อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ เหมาะสมกับช/วงวัย
 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต6อ เปQนกิจกรรมที่ จัดใหIกับผูIเรียน ไดIมีโอกาสเป€ ดโลกทั ศนทางการศึ กษา
รูIเท/าทันเหตุการณทางการศึกษา มีขIอมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้น ผูIเรียน
ไดIเรียนรูI แสวงหาความรูI รูIจักแหล/งที่มาของขIอมูลทั้งทางดIานการเรียน อาชีพ ส/วนตัวและสังคม
เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาและประยุ ก ตใชI ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ไดI โดยงานแนะแนว ติ ดต/ อ เชิ ญ วิ ท ยากรจาก
สถาบันการศึกษาและอาชีพ วิทยากรในดIานอื่นๆ ที่ผูIเรียนใหIความสนใจ รวมทั้ง ศิษยเก/าของโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต มาพบปะ พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ที่เหมาะสม
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 กิ จกรรมอุ ท ยานการเรี ย นรู# เปQนกิจกรรมที่ ส/ง เสริ ม ใหI นัก เรี ยนมี พั ฒนาการทางการเรี ย นอย/ า งเต็ ม
ศักยภาพ ตอบสนองความแตกต/างระหว/างบุคคลและพั ฒนาการทางสติปaญญา ใหIผูIเรียนไดI พั ฒ นา
ศักยภาพ รูIจักแสวงหาความรูIและศึกษาคIนควIาดIวยตนเอง โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญวิทยากรจาก
สถาบันการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งวิทยากรในดIานอื่นๆ ที่ผูIเรียนใหIความสนใจ มาพบปะ พูดคุยเปQน
การส/วนตัว ในรูปแบบของการออกบูธทางการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม
 กิจกรรมพิกุลบานทั่วไทย เปQนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหIศิษยอัสสัมชัญคอนแวนต ไดIกลับมาโรงเรียนเพื่อ
แบ/งปaนประสบการณในการทํางาน แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการศึกษาต/อ และอื่นๆ ที่มี
ประโยชนต/อผูIเรียน โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญศิษยอัสสัมชัญคอนแวนต ที่มีงานทําแลIว มาพบปะ
พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ที่เหมาะสม ตลอดปLการศึกษา
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู#เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค6านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม6ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานจัดการสอนคําสอน คริสตศาสตรและจริยศึกษา ไดIมีการจัดอัตรากําลังครูผูIสอนคําสอน คริสตศาสตร
และจริยศึกษา โดยใหIมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูIและมีการสอบประเมินผลการเรียนรูI

2. แผนงานอภิบาล มีการดําเนินงานตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิกที่ยึดองคพระคริสตและคําสอนของพระองค
เปQนหลักในการศึกษาอบรมที่ จะช/วยใหI นักเรียนแต/ละคนมีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณของพระคริสต สามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนอย/างมีคุณภาพและดําเนินชีวิตของตนอย/างมีความสุข รูIจักอุทิศตนเพื่อผูIอื่นตามวัยและโอกาสที่
เหมาะสม ประกอบดIวยกิจกรรมต/างๆ ดังนี้
 จัดกิจกรรมหว6านพระวาจา – สมาธิ โดยมีคุณครูคาทอลิกเปQนผูIนําในการรําพึงพระวาจาตามคําสอน
ของพระเยซูเจIา เพื่อเตรียมจิตใจใหIคุณครูและนักเรียนทุกคนนั่งสมาธิเปQนประจําทุกวันในตอนเชIาช/วง
กิจกรรมหนIาเสาธง
 จัดกิจกรรมวันสมโภชฉลองตามปฏิทินพิธีกรรมทางศาสนาคริสต คือ
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเป1ดและป1ดปkการศึกษา เพื่อใหIคณะเซอร คุณครู และนักเรียนร/วมกัน
ขอพรจากพระเจIาในโอกาสเป€ดและป€ดปLการศึกษา 2560
- วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครธรรมทูตทั้งสององคเปQนผูIที่มีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพร•คําสอนของพระเยซูเจIา ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIมีการจัดทําป•ายนิเทศเกี่ยวกับประวัติ
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-

-

-

-

-

การเดินทางแพร/ธรรมของท/านนักบุญทั้งสองและมีการจัดวจนพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงและขอพรจาก
ท/านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
วันสมโภชพระนางมารียได#รับเกียรติสู6สวรรค คณะเซอร คุณครู และนักเรียนใหIความเคารพรั ก
พระแม/มารียผูIเปQนองคอุปถัมภของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ในโอกาสระลึกถึงวันสมโภชของ
พระแม/มารียนี้ ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIมีการจัดทําป•ายนิเทศเกี่ยวกับประวัติของพระแม/มารีย
และขIอความเชื่อเกี่ยวกับการไดIรับเกี่ยรติเขIาสู/สวรรคทั้งกายและวิญญาณของพระแม/มารียและมี
การจัดวจนพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงและขอพรจากพระแม/มารียผูIไดIรับเกียรติเขIาสู/สวรรคทั้งกายและ
วิญญาณ
วันสมโภชพระคริสตสมภพ เปQนวันระลึกถึงการเสด็จลงมาบังเกิดเปQนมนุษยของพระคริสตเพื่อไถ/
บาปมนุ ษ ยทุ ก คน ฝ] า ยอภิ บาลและแพร/ ธ รรมไดI มี ก ารจั ด ทํ า ป• า ยนิ เ ทศเกี่ ยวกั บ ประวั ติ ข องวั น
คริสตมาสและมีการจัดวจนพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงเทศกาลแห/งการชื่นชมยินดีและการเปQนผูIรูIจักใหI
ผูIอื่นและมีการอัญเชิญรูปพระกุมารเยซูไปอวยพรแก/คณะครูและนักเรียนทุกคนตามหIองเรียน
วันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจและวันพระคัมภีร นักบุญเปาโล ท/านเปQนองคอุปถัมภของคณะเซนต
ปอล เดอ ชารตร เพื่อเปQนการปลูกฝaงจิตตารมณของ ท/านนักบุญเปาโลในการเปQนบุคคลเพื่อผูI อื่น
ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIมีการจัดทําป•ายนิเทศเกี่ยวกับพระวาจาของพระเยซูเจIาตามคําบอกเล/า
ของนักบุญเปาโลและมีการจัดวจนพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงและขอพรจากท/านนักบุญเปโตรและนักบุญ
เปาโล
จัดกิจกรรมรับศีลอภัยบาปและพิธีบูชาขอบพระคุณ ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIร/วมกับโรงเรียน
อัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชั ญศึ กษา (ไตรอัสสัมชั ญ) จัดกิจกรรมรับศีลอภั ยบาปและพิ ธี บูชา
ขอบพระคุณสําหรับคุณครู และนักเรียนคาทอลิกของทั้งสามโรงเรียนเปQนประจําทุกวันศุกรตIนเดือน
ตลอดปLการศึกษา
จัดกิจกรรมฟ•‚นฟูจิตใจครู และนักเรียนคาทอลิก ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIจัดกิจกรรมฟfg นฟู
จิตใจสํ า หรั บคุ ณครู ค าทอลิ ก และนั ก เรี ย นคาทอลิ ก ทุ กระดั บชั้ น เพื่ อ ปลูก ฝa งใหI ครู แ ละนั ก เรี ย น
คาทอลิกเห็นคุณค/าของคุณธรรม – จริยธรรมโดยมีแบบอย/างพื้นฐานมาจากความรักของพระเยซู
เจIา และเพื่อส/งเสริมใหIครูและเรียนคาทอลิกปฏิบัติตนตามแบบอย/างจากพระเยซูเจIา ดIวยความรัก
ความศรัทธาในจิตใจ โดยไดIจัดใหIนักเรียนแต/ละระดับชั้นไปร/วมกิจกรรมฟfgนฟูจิตใจ มีการร/วมพิธี
บูชาขอบพระคุณ รับฟaงการอบรม และร/วมกิจกรรมต/างๆ มีการแบ/งปaนความคิดเห็นร/วมกัน

3. แผนงานแพร6ธรรมและส6งเสริมความเชื่อ จัดขึ้นเพื่อเสริมสรIางบรรยากาศ คาทอลิกในโรงเรียน สนับสนุนใหI
ผูIเรียนคาทอลิกเปQนคนดี ยึดมั่นในหลักศาสนาของตน ดําเนินชีวิตตามหลักความเชื่อ ความจริงและความรัก มีดังนี้
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 กิจกรรมยุวธรรมทูตและกิจกรรม Y.C.S. เปQนกิจกรรมคาทอลิกที่ส/งเสริมใหIนักเรียนคาทอลิกในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตIน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมณของพระคริสต ปฏิบัติตามและแพร•ธรรมตาม
คําสั่งสอนของพระเยซูเจIา รูIจักอุทิศตนเพื่อผูIอื่นตามวัยและโอกาสที่เหมาะสม
 กิจกรรมเพื่อนพลมารีย เปQนกิจกรรมคาทอลิกที่ส/งเสริมใหIนักเรียนคาทอลิกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รูIจักปฏิบัติตนตามแบบจิตตารมณของพระแม/มารียในการเปQนผูIที่มีจิตใจสุภาพอ/อนโยน เรียบง/าย
 กิจกรรมเพื่อนเซนตปอล เปQนกิจกรรมคาทอลิกที่ส/งเสริมกระแสเรียกโดยการเรียนรูIในการปฏิบัติตนของ
คณะเซอรเซนตปอล เดอ ชารตร
4. โครงการเมตตาจิต เปQนโครงการที่ส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIรูIจักแสดงอัตลักษณของผูIเรียนในเรื่องการมีจิตสาธารณะ
มีความเอื้อเฟfgอเผื่อแผ/ใหIความช/วยเหลือผูIอื่น รูIจักเสียสละและบําเพ็ญประโยชนต/อสังคมประกอบดIวยกิจกรรมต/างๆ ดังนี้
 กิจกรรมสัมผัสชีวิต คือ กิจกรรมที่ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIคัดเลือกผูIแทนนักเรียนในแต/ละระดับชั้น
ไปทํากิจกรรมสัมผัสชีวิต เช/น
 เยี่ยมผู#สูงวัย ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมรIองเพลงประกอบท/าทาง และนําเครื่องอุปโภค
บริโภคและปaจจัยไปมอบใหIผูIสูงอายุ ณ ศูนยอภิบาลผูIสูงอายุโรงพยาบาลเซนตหลุยส บIานพระวิสุทธิวงศ
ลําไทร จังหวัดปทุมธานี
 เยี่ยมเด็กพิการซ้ําซ#อน ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมเล/านิทานประกอบท/าทาง กิจกรรม
นันทนาการ และนําเครื่องอุปโภคบริโภคและปaจจัยไปมอบใหIเด็กพิการซ้ําซIอน ณ สถานสงเคราะหเด็ก
พิการทางสมองและปaญญา (บIานราชาวดีชาย) อ. ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบ6 ง ปe น ปe จ จั ย เด็ ก ยากจน ผูI แ ทนครู แ ละนั ก เรี ย นไดI มี ก ารจั ด กิ จ กรรมวาดภาพระบายสี กิ จกรรม
นันทนาการ และนําเครื่องอุปโภคบริโภคและปaจจัยไปมอบใหIเด็กยากจน ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียนเพื่อ
เด็กพิการ เขตลาดกระบัง จังหวักกรุงเทพมหานคร
 กิจกรรมสอนเด็กรอโอกาส เปQนกิจกรรมที่ส/งเสริมใหIผูIเรียนจักแบ/งปaนใหIแก/โรงเรียนนIองที่ยัง ขาด
แคลนปaจจัยต/างๆ ทางโรงเรียนไดIจัดส/งผูIแทนครูไปช/วยสอนหนังสือใน 5 วิชาหลักเพื่อช/วยเตรียมตัวใน
การสอบ O - NET ของนักเรียนโรงเรียนโรซารีโอ และนักเรียนโรงเรียนเซนตปอล จังหวัดหนองคาย
5. โครงการส6งเสริมการศึกษาพระคัมภีร มีกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมแบ6งปeนความรู#พระคัมภีร ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIจัดทําใบงานคําสอนของพระเยซูเจIา
เปQนนิทานการเปรียบเทียบใหIนักเรียนแต/ละระดับชั้นไดIศึกษาและรูIจักตีความจากคําสอนนั้น
 กิจกรรมแข6งขั นตอบปeญหาพระคัม ภี ร ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดI จัดกิ จกรรมวันพระคัมภี ร ซึ่ ง มี
กิจกรรมตอบปa ญหาพระคัม ภีร จากพระวรสารทั้ ง 4 และกิจกรรมแข/ งขั นเกมสต/า งๆโดยใชI คําถาม
เกี่ยวกับความรูIในพระคัมภีร เช/นเกมสต/อรูปภาพจากเรื่องในพระคัมภีร และเกมสปริศนาอักษรไขวI
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6. กิจกรรมวิเคราะหสื่อ เปQนส/วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผูIเรียนสู/ความเปQนผูIมีคุณธรรม โดยฝ]ายอภิบาลและแพร/
ธรรมไดIจัดทําใบงานวิเคราะหสื่อทั้งที่เปQนบทความและรูปภาพจากสื่อออนไลน โดยเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับปaญหาสังคมใน
ปaจจุบันใหIนักเรียนไดIรูIจักวิเคราะหแยกแยะความถูกผิด โดยคุณครุประจําชั้นจะใหIนักเรียนไดIทํากิจกรรมนี้เปQนกิจกรรม
เพิ่มเติมในคาบจริยศึกษา
7. โครงการส6 งเสริ มวั ฒนธรรมประเพณีไทย กลุ/มสาระการเรียนรูI สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดIจัด
โครงการส/งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคและค/านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณของผูIเรียน
อันนําไปสู/การเปQนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมดําเนินตามวิถีไทย ดIวยการจัดประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 – 3
 กิจกรรมสืบสานเอกลักษณไทย ดIวยการ สวดมนตหมู/ทํานองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 – 5
 การประกวดจัดป•ายนิเทศในหIองเรียน “วันสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย” ชั้น
มัธยมศึกษาปLที่ 1 – 6
 การประกวดแต/งกายดIวยผIาไทย 4 ภูมิภาคตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 –6 ชั้นละ 30 คน
8. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน เปQนแผนงานที่จัดขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
มุ/งพัฒนาผูIเรียนทุกคน ซึ่งเปQนกําลังของชาติใหIเปQนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดIานร/างกาย ความรูI คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปQนพลเมื องไทยและเปQนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปQ น
ประมุข มีความรูIและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปQนต/อการศึกษา การประกอบอาชีพ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว/า ทุก
คนสามารถเรียนรูIและพัฒนาตนเองไดIเต็มศักยภาพ ส/งเสริมพัฒนานักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของตนเอง ใหIมีระเบียบ
วินัย รูIหนIาที่รับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนแก/ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประเมินปรับปรุงการทํางาน โดยเนIน
การทํางานในรูปแบบกระบวนการกลุ/ม ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมดังกล/าวเปQนที่ยอมรับว/ามีส/วนช/วยในการพัฒนาความเปQน
มนุษยที่สมบูรณ ดIวยกิจกรรมต/างๆดังนี้
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนตรนารี สัปดาหละ 1 คาบโดยเรียนพรIอมกันคาบละ 2 หIองและจัดใหIมี
การอยู/ค/ายพักแรมเนตรนารี ชั้น ม.1-3 ปLละ 1 ครั้ง
 จัดกิจกรรมวั นคล#ายวัน สถาปนาคณะลูกเสือแห6งชาติ โดยจัดใหIมีพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามประจําปLการศึกษา ณ.บริเวณสนามหนIาอาสนวิหารอัสสัมชัญโดยมีคณะผูIบังคับบัญชาและเนตร
นารีระดับชั้นม.1-3 ทุกคนเขIาร/วม
 จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ#า โดยจัดใหIมีพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลIาเจIาอยู/หัว รัชกาลที่ 6 ผูIพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยที่พระองค
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เสด็จสวรรคตในวันที่ 25 พฤษจิกายน ณ.บริเวณสนามบาสเก็ตบอลโดยมีคณะผูIบังคับบัญชาและเนตร
นารีระดับชั้นม.1-3 ทุกคนเขIาร/วม

 จัดกิจกรรมส6งเสริมความถนัด(ชมรม) เปQนกิจกรรมที่จัดใหIนักเรียนชั้น ม.1.ม-5 ไดIเลือกเรียนชมรมตาม
ความถนัด และสนใจโดยมีครูเปQนที่ปรึกษาโดยจัดใหIเรียนสัปดาหละ 1 คาบโดยแต/ละชมรมจะมีสมาชิก
ไม/เกิน 30 คน เพื่อส/งเสริมและพัฒนานักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของตนเอง ใหIมีระเบียบวินัย รูIหนIาที่
รับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนแก/ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประเมินปรับปรุงการทํางาน โดย
เนIนการทํางานในรูปแบบกระบวนการกลุ/ม ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมดังกล/าวเปQนที่ยอมรับว/ามีส/วนช/วยใน
การพัฒนาความเปQนมนุษยที่สมบูรณ
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนภายใน-ภายนอกโรงเรียน เปQนกิจกรรมที่มุ/งส/งเสริมพัฒนา
นักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของตนเอง รูIหนIาที่รับผิดชอบการบําเพ็ญประโยชนแก/ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมดังกล/าวเปQนที่ยอมรับว/ามีส/วนช/วยในการพัฒนาความเปQนมนุษยที่
สมบูรณ โดยใหIผูIเรียนเลือกกิจกรรมอาสาพัฒนาภายใน-ภายนอกโรงเรียนที่ตนเองสนใจไปปฏิบัติเอง
โดยมีเกณฑกําหนดว/าในระดับชั้น ม.1-3 ตIองทํา 15 ชั่วโมง/ปL ในระดับชั้น ม.4-6 ตIองทํา 20 ชั่วโมง/ปL
 จัดกิจกรรมส6งเสริมประชาธิปไตย เปQนกิจกรรมที่มุ/งส/งเสริมพัฒนานักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของ
ตนเอง มีระเบียบวินัย รูIหนIาที่รับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนแก/ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดย
เนIนการทํางานในรูปแบบกระบวนการกลุ/ม ซึ่งเปQนกิจกรรมที่ยอมรับว/ามีส/วนในการพัฒนาในความเปQน
มนุษยที่สมบูรณ โดยจัดใหIมีการเลือกตั้งสภานักเรียน มีขั้นตอนดังนี้
- หัวหนIางานกิจการนักเรียนประชุมครูระดับชั้น ม.5 และ ม.6 เพื่อจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน
- จัดใหIนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 6 แต/ละแผน เลือกผูIแทนแผนละ 5 คน จํานวน 25 คน
และสรรหาจากคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 5 และ 6 สรรหาอีก 5 คน รวมเปQน 30 คน ลง
สมัครเปQนประธานนักเรียนโดยการเลือกตั้งจากครูและนักเรียนทั้งโรงเรียน
- นักเรียน 30 คน หาเสียงเลือกตั้ง เพื่อใหIครูและนักเรียนไดIทราบถึงนโยบายของตน
- หัวหนIาฝ]ายกิจการนักเรียนร/วมกับกลุ/มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดคูหา
เลือกตั้งและกําหนดวันเลือกตั้งอย/างเปQนทางการ
- ดําเนินการเลือกตั้งและนําผูIที่ไดIรับคะแนนสูงสุด มาแต/งตั้งเปQนประธานนักเรียน
- คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบดIวยหัวหนIาหIองและรองหัวหนIาชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1-6
- สภานักเรียนจะร/วมจัดกิจกรรมกับฝ]ายกิจการนักเรียนในการจัดกิจกรรม และคอยดูแล
ช/วยเหลืองานในดIานระเบียบวินัย และเปQนผูIประสานงานระหว/างนักเรียนและครู
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 จัดกิจกรรมปeจฉิมนิเทศ เปQนกิจกรรมที่สรIางความสัมพันธระหว/างเพื่อนและปลูกฝaงความรัก ความ
ภาคภูมิใจต/อสถาบัน โดยเนIนรูปแบบกระบวนการกลุ/ม เพื่อมุ/งพัฒนาใหIผูIเรียนเปQนผูIมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตามอัตลักษณที่ดีงาม และเปQนมนุษยที่สมบูรณ สามารถนําความรูI ระเบียบวินัย คุณธรรม
ไปสู/ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดIอย/างสมบูรณ จึงไดIจัดกิจกรรมปaจฉิมนิเทศเพื่อสรIางจิตสํานึก
ก/อนที่นักเรียนจะจบจากโรงเรียนไปสู/สังคมภายนอก ณ.โรงแรมบIานผูIหว/าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
เปQนเวลา 3 วัน 2 คืนโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูI ความสามารถ และมุ/งเนIนคุณธรรม มาดําเนินการ
อบรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนภายใน-ภายนอกโรงเรียน เปQนกิจกรรมที่มุ/งส/งเสริมพัฒนา
นักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของตนเอง รูIหนIาที่รับผิดชอบการบําเพ็ญประโยชนแก/ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมดังกล/าวเปQนที่ยอมรับว/ามีส/วนช/วยในการพัฒนาความเปQนมนุษยที่
สมบูรณ โดยใหIผูIเรียนเลือกกิจกรรมอาสาพัฒนาภายใน-ภายนอกโรงเรียนที่ตนเองสนใจไปปฏิบัติเอง
โดยมีเกณฑกําหนดว/าในระดับชั้น ม.1-3 ตIองทํา 15 ชั่วโมง/ปL ในระดับชั้น ม.4-6 ตIองทํา 20 ชั่วโมง/ปL
9. แผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปQนแผนงานที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีคุณธรรมจริยธธรรม และ
ค/านิยมที่พึงประสงคตามอัตลักษณของโรงเรียน เรื่องความกตัญhูรูIคุณ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตตระหนั ก ถึง
ความสําคัญ ของความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณต/อองคพระมหากษัตริย และความกตัญhูกตเวทีต/อบิดา มารดา
ครู อาจารย รวมถึ งสถานศึ ก ษา นอกจากนี้ ยัง เปQ นการปลู ก ฝa งใหI ผูIเรี ยนไดI ตระหนั ก ถึ ง ความภาคภู มิ ใจ ในการสรI า ง
ความสัมพันธอันดีต/อสถาบันครอบครัว จึงไดIมีการจัดกิจกรรมต/างๆ ดังนี้
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจIาอยู/หัววชิราลงกรณบดิ นทรเทพยวรากูร ไดIมีการจั ด
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจIาอยู/หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร โดยมีการถวาย
พานพุ/ม กล/าวอาเศียรวาทเทอดพระเกียรติ ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล นักเรียนทุกคนร/วมพิธี
 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจIาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม/ ไดIมีการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจIาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม/ มี
วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ ปลู ก ฝa ง ผูI เ รี ย นใหI มี จิ ต สํ า นึ ก และแสดงออกถึ ง ความรั ก และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย รวมถึงไดIแสดงความกตัญhูและรูIจักหนIาที่ของความเปQนพลเมืองไทย โดยมีการถวาย
พานพุ/ม กล/าวอาเศียรวาทเทอดพระเกียรติ ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล นักเรียนทุกคนร/วมพิ ธีและ
เชิญผูIปกครองนักเรียนที่เปQนคุณแม/ของนักเรียนชั้น ม.2เปQนผูIแทนแม/ชมนิทรรศการ ที่หIองประชุมชั้น 4
และบริเวณเขื่อนริมน้ํา
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 กิจกรรมวันคล#ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ/อแห/งชาติ)
มีการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด/องคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องดIวย
พระองคเสด็จสวรรคต มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝaงผูIเรียนใหIมีจิตสํา นึกและแสดงออกถึงความรัก และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงไดIแสดงความกตัญhู รําลึกถึงพระคุณบิดา และรูIจักหนIาที่ของ
ความเปQนพลเมืองไทย
10. แผนงานส6งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปQนแผนงานที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีคุณธรรมจริยธรรมและค/านิยม
ที่พึงประสงคตามอัตลักษณของโรงเรียนและตระหนึกถึงความกตัญhูกตเวทีต/อบิดา มารดา ครู อาจารย สถาบันการศึกษา
นอกจากนี้ยังเปQนการปลูกฝaงใหIผูIเรียนไดIตระหนักถึงความภาคภูมิใจในการสรIางความสัมพันธอันดีใหIหมู/คณะ จึงไดIมีการ
จัดกิจกรรมต/างๆ ดังนี้
 กิจกรรมหมู6บ#านคุณธรรม เปQนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝaงความรักความสามัคคีต/อสถาบันการศึกษา
โดยจัดใหIนักเรียนตั้งแต/ ม.1 – ม.6 ไดIเขIาเปQนสมาชิกของหมู/บIานคุณธรรม โดยหมู/บIานประกอบดI วย
ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรองประธานชุมชน 2 คน (รองสภานักเรียน) เปQนผูIดูแลหมู/บIาน
โดยทั้งโรงเรียนมี 6 หมู/บIาน แต/ละหมู/บIาน มีหัวหนIาหมู/บIาน 2 คน (มาจากสภานักเรียน) แต/ละหมู/บIานมี
10 ครอบครัว ในแต/ละครอบครัวประกอบไปดI วย ม.1 –ม.6 โดยมีพี่มัธยมศึก ษาปL ที่ 6 เปQนหั วหนI า
ครอบครัว และมัธยมศึกษาปLที่ 3 เปQนรองหัวหนIาครอบครัว ในแต/ละครอบครัวมีสมาชิก ประมาณ 20 25 คน โดยการปกครองหมู/บIาน จะใชIหลัก PDCA ในการทํางานร/วมกัน โดยเด็กเปQนผูIทํากิจกรรม มีครู
เปQนที่ปรึกษา ในปLการศึกษานี้ใชIหIอง เช/น ม.1/1 อยู/หมู/บIานที่ 1 เลขที่ 1 ของหIองจะอยู/ครอบครัวที่ 1
และเรียงลําดับจํานวนหIองไปเรื่อยๆ จนถึงหมู/บIานที่ 6 คือหIองที่ลงดIวย /6 กิจกรรมที่หมู/บIานทําโดยส/วน
ใหญ/ คือ
- ฝ‹กฝนมารยาทไทย โดยหาตัวแทนของแต/ละครอบครัวในดIาน การไหวI การแต/งกาย การพูดจา
ฯลฯ มาประกวดกันในแต/ละครอบครัว หาตัวแทนหมู/บIาน แลIวนําตัวแทนหมู/บIานมาประกวด
กัน หาคนที่มีมารยาทดีที่สุดเปQนตัวอย/างใหIกับทุกคนในโรงเรียน
- ฝ‹กฝนความเปQนกุลสตรี โดยฝ‹กทํางานที่เนIนดIานความเปQนกุลสตรีไทย เช/น พับกระดาษ เย็บ
กระดุม สอยกระโปรง เปQนตIน
- ฝ‹กฝนการใหIความรัก การช/วยเหลือ ความเสียสละ ระหว/างพี่กับนIอง
 กิจกรรมต6 อต# านยาเสพติด สังคมปaจจุ บันมีก ารแพร/ระบาดของยาเสพติ ดเขIามาในชุมชน และสั ง คม
ใกลIเคียง บริเวณโรงเรียน โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญและความปลอดภัยของนักเรียน จึงไดIจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกฝaงใหIผูIเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรูIเท/าทันโทษจากยาเสพติด จึงไดIจัด
กิจกรรมต/อตIานยาเสพติดขึ้นดังนี้
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-

ฝ]ายกิจการนักเรียนร/วมกับสาระการงานและเทคโนโลยี ประกวดแผ/นพับใหIความรูI เรื่องยาเสพ
ติดใหIโทษ
- ฝ]ายกิจการนักเรียนร/วมกับสาระภาษาไทย ประกวดคําขวัญต/อตIานยาเสพติดคัดเลือกช/วงชั้นละ
1 คําขวัญ และนําคําขวัญที่ไดIรางวัลไปเขียนป•ายเพื่อเดินรณรงค
- แจIงครูประจําชั้นใหIนักเรียนแต/ละหIองร/วมทําป•ายต/อตIานยาเสพติด หIองละ 2 ป•ายจัดกิจกรรม
เดินรณรงคต/อตIานยาเสพติดในวันที่ 26 มิ.ย. โดยร/วมกับ สน.บางรัก เดินรณรงคตั้งแต/โรงเรียน
ผ/านถนนเจริญกรุง ผ/านโรงพยาบาลเลิดสิน เลี้ยวซIายใตIทางด/วน และอIอมกลับผ/านเจริ ญกรุง
38 แลIวเขIาเจริญกรุง 40 โดยมีเจIาหนIาที่ตํารวจจากสถานีตํารวจนครบาลบางรักใหIความสะดวก
โดยมี นักเรียนจากสภานั ก เรี ยน ดุริ ยางค และตัวแทนนั กเรียน หI องม.1/2 ,ม.2/3 ,ม.3/2 ,
ม.4/1,6 , ม.5/1, ม.6/5 ครูประจําชั้น และครูผูIช/วยหIองดังกล/าวร/วมเดินรณรงคและแจกแผ/น
พับความรูIเกี่ยวกับยาเสพติดใหIกับชุมชน

 กิจกรรมประหยัดอดออม เปQนกิจกรรมที่โรงเรียนเห็นความสําคัญในการปลูกฝaงใหIผูIเรียนไดIรูIจักเก็ บ
ออมไวIสําหรับตนเองในฐานะที่เปQนกุลสตรี และจะเปQนแม/บIานต/อไปในอนาคต ควบคู/ไปกับการมีเมตตา
และการบริจาคสิ่งของของตนเองใหIกับผูIอื่น นอกจากเปQนผูIใหIแลIวก็ยังเปQนผูIเก็บออมไดIดIวย เพื่อเปQนผูIที่
รูIจักในการวางรากฐานต/อไปในอนาคต จึงไดIจัดกิจกรรมประหยัดอดออมขึ้นดังนี้ติดต/อใหIธนาคารออม
สิน สาขาสํานักงานใหญ/ มาใหIความรูIเกี่ยวกับเงินออม
- ฝ‹กใหIนักเรียนทําบัญชีรายรับ รายจ/าย โดนมีคุณครูในกลุ/มสาระคณิตศาสตรและกลุ/มสาระสังคม
ศึกษาเปQนที่ปรึกษาในการทํารายรับ รายจ/าย
- ครูประจําชั้นและครูผูIช/วยรวบรวมสถิติการฝากเงินธนาคารของนักเรียน ธนาคารใดก็ไดIที่
นักเรียนนําเงินไปฝากทุกเดือน เพื่อเก็บออม
 กิจกรรมขอบคุณตํารวจ เปQนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหIนักเรียนทุกคนไดIแสดงถึงความรัก ความกตัญhู
ทั้งยังระลึกในพระคุณที่ตํารวจ สน.บางรักไดIมาช/วยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร
บริเวณรอบๆโรงเรียน เมื่อถึงปLใหม/คณะผูIบริหาร ครูและนักเรียน จะเชิญผูIแทนตํารวจ สน.บางรัก มา
มอบของขวัญเพื่อเปQนการขอบคุณทุกปL
 กิจกรรมวันกตัญbุตา นักเรียนชั้น ม.3,ม.6 เพื่อใหIผูIเรียนมีคุณธรรมและค/านิยมที่พึงประสงคในเรื่อง
ความกตัญhูกตเวที ซึ่งสอดคลIองกับอัตลักษณของผูIเรียนที่มีความกตัญhูรูIคุณต/อคณะเซอร ครู อาจารย
จึงไดIจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อปลูกฝaงใหIผูIเรียนมีจิตสํานึก และแสดงถึงความรัก กตัญhู ทั้งยังระลึกในพระ
คุณครูก/อนจบการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 และ 6 ร/วมกันวางแผนกิจกรรมและเสนอฝ]าย
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กิจการนัก เรี ย นเกี่ ยวกั บกิจกรรมที่ จั ดขึ้ น ฝ]ายกิจการนั กเรียนเสนอต/ อผูI อํา นวยการ โดยในกิ จ กรรม
ดังกล/าวนักเรียน ม.3 และ ม.6 จะมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความกตัญhูต/อสถาบัน คณะเซอร ครู
 กิจกรรมวันอําลา นักเรียนชั้น ม.6 ฝ]ายกิจการนักเรียนประชุมครูประจําชั้นและครูผูIช/วยชั้น ม.6
ร/วมกันวางแผนจัดกิจกรรมอําลาใหIกับนักเรียนชั้น ม.6 โดยในตอนเชIา ทางโรงเรียนจะมอบของที่ระลึก
ใหIกับนักเรียนชั้น ม.6 และมอบเหรียญภักดี (ตIองเปQนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
หรือเครือคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ตั้งแต/ 9 ปLขึ้นไป) เหรียญแม/พระ ตอนเย็นสมาคมผูIปกครอง
และครูร/วมกับโรงเรียนจัดโต‘ะจีนเลี้ยงส/งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 6 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียน

11. แผนงานส6งเสริมวันสําคัญศาสนา-ประเพณี เปQนแผนงานที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีจิตสํานึกในการแสดง
ความกตัญhุตาต/อคณะเซอร ครูอาจารย มีความภาคภูมิใจในศาสนา ประเพณี ความเปQนไทยและเห็นคุณค/าเกี่ยวกับภูมิ
ปaญญาไทย มีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและค/านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณโดยมุ/งเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว/า ทุกคนสามารถเรียนรูIและพัฒนาตนเองไดIเต็มศักยภาพ จึงไดIมีการจัดกิจกรรมต/างๆ ดังนี้
 กิจกรรมวันไหว#ครู โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความกตัญhูต/อคณะเซอร ครู อาจารย จึงไดIจัด
กิจกรรมที่ส/งเสริมประเพณีนี้ขึ้น โดยมุ/งเนIนใหIผูIเรียนมีจิตสํานึกในการแสดงความกตัญhูต/อคณะเซอร
ครู อาจารย จึงไดIจัดกิจกรรมวันไหวIครูขึ้น โดยฝ]ายกิจการนักเรียนจัดใหIมีการประกวดพานไหวIครู โดย
ใหIนักเรียนหIองละ 4 คน มาร/วมกันทําพาน โดยทําพานธูป เทียน 1 หIอง อีก 1 หIองทําพานดอกไมI
รวม 1 ระดับมี 3 คู/ ประกวดผูIชนะระดับละ 1 คู/ นําพานไหวIครูทั้งหมดมาใชIในวันไหวIครู โดยมีตัวแทน
ถือพานหIองละ 1 คน รวม 36 คน เพื่อใชIไหวIคณะเซอรและคุณครู โดยทางโรงเรียนจะเชิญมาแมร เปQน
ประธานในพิธีร/วมกับคณะเซอร คณะครู ในการนี้จะมีพิธ‘มอบธงโรงเรียนและธงกีฬาสีใหIกับประธาน
นักเรียนและประธานสีดIวย
 กิจกรรมแห6เทียนจํานําพรรษา ถึงแมIว/าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต เปQนโรงเรียนคาทอลิก แต/เป€ด
กวIางใหIสําหรับทุกศาสนาจึงไดIจัดประเพณี แห/เทียนจํานําพรรษาขึ้นเพื่อใหIครู นักเรียน ผูIปกครอง ที่
เปQนพุทธศาสนิกชน ไดIร/วมทําบุญแห/เที ยนจํา นําพรรษา ในปLนี้ฝ]ายกิจการนักเรียนร/วมกับกลุ/ม สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดIจัดกิจกรรมแห/เทียนจํานําพรรษา ในวันที่ 6 ก.ค. 2560 ณ วัดม/วง
แค กรุงเทพมหานคร โดยจัดเตรียมสังฆทาน พระ 9 รูป ปaจจัยถวายพระสงฆ และถวายเทียนจํา นํา
พรรษา ถวายภัตตาหาร รับศีล รับพร ปะพรมน้ํามนต เพื่อเปQนศิริมงคลโดยมีคณะครู ผูIปกครอง และ
ตัวแทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1/5 มัธยมศึกษาปLที่ 6/1 สภานักเรียน และนักเรียนในชมรม
สังคมศึกษาชั้น ม.5 นักเรียนที่รํากลองยาวหนIาขบวนแห/เทียนเขIาร/วมฟaงธรรม เพื่อปลูกฝaงใหIนักเรียน
ภูมิใจในความเปQนไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย
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 กิจกรรมวันเยาวชน ในฐานะที่นักเรียนมัธยมศึกษาเปQนเยาวชนไทย ทางโรงเรียนจึงไดIจัดกิจกรรมวัน
เยาวชน เพื่อใหIผูIเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปQนไทย และเห็นคุณค/าความสําคัญของเยาวชนที่จะเปQน
อนาคตสําคัญต/อสังคมและประเทศชาติสืบไป กิจกรรมวันเยาวชน มีดังนี้
- บอกความหมาย ความสําคัญของเยาวชน
- จัดป•ายนิเทศ เกี่ยวกับความสําคัญของเยาวชน
- การนําผูIแทนนักเรียนที่เปQนเยาวชนทําจิตอาสา ไปช/วยนIองที่ดIอยโอกาสทางภาคเหนือ
 กิจกรรมวันลอยกระทง เปQนส/วนหนึ่งของแผนงาน ส/งเสริมวันสําคัญทางศาสนา – ประเพณี โรงเรียน
ตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีไทย และตIองการปลูกฝaงใหIผูIเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปQนไทย
และเห็นคุณค/าเกี่ยวกับภูมิปaญญาไทย จึงไดIจัดประเพณีวันลอยกระทงขึ้น มีการประกวดกระทง โดยใหI
นักเรียนทุกหIองส/งกระทงเขIาประกวด ภายใตIชื่องาน “ลอยกระทงสรIางสรรค สืบสานวัฒนธรรมไทย”
ในวันศุกร ที่ 3 พ.ย. 2560 มีขบวนกลองยาวแห/กระทงและ มีการกล/าวประวัติความเปQนมาของวันลอย
กระทง มี ก ารแสดงประเพณี ไ ทยของคณะกรรมการสภานั ก เรี ย นและเชิ ญชวนใหI ผูI เรี ยนไดI สื บ สาน
วัฒนธรรมไทยดIวยการร/วมกันลอยกระทง บริเวณสถานที่ที่โรงเรียนจัดขึ้น
 กิจกรรมวันคริสตมาสแฟร เปQนกิจกรรมประจําปLของโรงเรียนจัดขึ้น เนื่องในเทศกาลแห/งความรักและ
ความชื่นชมยินดี เพื่อฝ‹กใหIนักเรียนของเราทุกคนรูIจักเสียสละ แบ/งปaนใหIกับผูIอื่นดIวยการจัดกิจกรรม
หลายรูปแบบ เช/น จัดเกมต/าง ๆ มีการจัดจําหน/ายสินคIาราคาถูก โดยไดIรับการสนับสนุนจากผูIปกครอง
เปQนการร/วมกันทําบุญ และสรIางความสัมพันธระหว/างโรงเรียน ชุมชน ครู และผูIปกครอง โดยรายไดI
ทั้งหมดหลังจากหักค/าใชIจ/ายแลIว นําไปบริจาคใหIกับโรงเรียนและสถานสงเคราะหคนชรา เด็กกําพรIา
เด็กติดโรคเอดส ในเครือภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร
 กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนมุ/งเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญและใหIอยู/บนพื้นฐานความเชื่อว/า ทุกคนสามารถเรียนรูI
และพัฒนาตนเองไดIอย/างเต็มศักยภาพ จึงไดIจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อใหIนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
สนุกสนาน และเห็นความสําคัญของตนเอง กิจกรรมมีดังนี้
- ผูIอํานวยการอ/านสารและคําขวัญวันเด็ก
- มอบเกียรติบัตรใหIกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเด/นดIานต/างๆ
- ผูIปกครองเครือข/ายแต/ละระดับเลี้ยงอาหารกลางวันแก/นักเรียน
- สมาคมผูIปกครองและครูบริการเครื่องดื่มฟรีสําหรับนักเรียน
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12. แผนงานปกครองนักเรียน จัดทําขึ้นเพื่อส/งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปQนไทย เพื่อใหIนักเรียนรูIจัก
รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเปQนไทย และยึดถือปฏิบัติอยู/ในวิถีชีวิต โดยแบ/งออกเปQน 6 ดIาน
 จัดการส6งเสริมผู#เรียนด#านระเบียบวินัย กิจกรรมนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหIผูIเรียนมีความประพฤติ ดIานคุณธรรม
จริยธรรมที่โรงเรียนกําหนดปรากฏชัดเจน โดยไม/ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมและเพื่อใหI
ผูIเรียนรูIและมีวิธีป•องกันตนเองจากการล/อลวง ไม/เพิกเฉยต/อการกระทําสิ่งที่ไม/ถูกตIอง ยอมรับเหตุผลของ
ผูIอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดี อยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําคู/มือนักเรียน ศิษยจารีแจกผูIปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 และ 4
- จัดทําสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 6 ดIาน ไดIแก/มาโรงเรียนทันเวลา กระโปรงถูกระเบียบเสื้อถูก
ระเบียบทรงผมถูกระเบียบ ไม/ใส/เครื่องประดับที่ผิดระเบียบ การส/งจดหมายลา
- สมุดสถิติการมาโรงเรียนและดูแลนักเรียนที่มาโรงเรียนไม/ทันเวลา แฟ•มพฤติกรรมเพื่อใหIครูประจํา
ชั้นดูแลพฤติกรรมนักเรียนเปQนรายบุคคล เพื่อติดตามและประเมินผลตลอดปLการศึกษา
- การจัดเก็บโทรศัพทในหIองเรียน โดยนักเรียนตIองนําโทรศัพทมือถือฝากครูประจําชั้น เก็บในกล/อง
ของแต/ละหIองตั้งแต/คาบจริยะเปQนตIนไป
 จัดการส6งเสริมผู#เรียนแบ6งปeนความรู#หน#าเสาธง เปQนการอบรมหนIาเสาธง เพื่อช/วยกระตุIนใหIนักเรียน
สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตIนตามศาสนาที่ตนนับถือ และพัฒนาจิตใจใหIมีความเมตตา กรุณา
เสียสละเพื่อส/วนรวมมากขึ้น และสามารถปฏิบัติตนไดIตามระเบียบวินัยของโรงเรียนไดIเปQนอย/างดี โดย
เนIนกิจกรรมดังนี้ การเขIาแถวอย/างเปQนระเบียบ การไดIรับฟaงขIอคิด ซึ่งนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดI
ไดIรับขIอมูลข/าวสาร ความรูIนอกตํารา ไดIขIอคิดในการฟaงนิทานสอนใจจากคุณครู มีการนั่งสมาธิ โดย
กิจกรรมเหล/านี้แบ/งออกเปQน
- วันจันทร ครูแบ/งปaนความรูI/ใหIการอบรมนักเรียน
- วันอังคาร ผูIแทนนักเรียนแบ/งปaนความรูIภาษาอังกฤษ
- วันพุธ
ผูIแทนนักเรียนแบ/งปaนความรูIวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/สุขศึกษา/การงานอาชีพ
- วันพฤหัสบดี ผูIแทนนักเรียนแบ/งปaนความรูIฝรั่งเศส/ภาษาจีน
- วันศุกร ผูIแทนนักเรียนแบ/งปaนความรูIสังคมศึกษา/ภาษาไทย/ศิลปะ และทุกวันศุกรก/อนเลิก
เรียน กลุ/มสาระฯ สังคมศึกษาจัดผูIแทนนักเรียนอ/านพระบรมราโชวาทและเพลงสรรเสริญพระบารมี
 จัดการส6งเสริมผู#เรียนการเปaนผู#เรียนที่ดี โดยส/งเสริมใหIนักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
8 ประการ โดยแบ/งออกเปQน 2 ภาคเรียนดังนี้
- ภาคเรียนที่ 1 ครูประจําชั้น คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหัวขIอที่กําหนด ส/งรายชื่อคนดีศรี
คอนแวนตของแต/ละหIองใน 1 สัปดาห ส/งหัวหนIางานปกครองของแต/ละระดับชั้น สายชั้นปกครองและ
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ครูประจําชั้นเปQนกรรมการในการคัดเลือกของแต/ละหIองใน 1 สัปดาห แลIวนําส/งหัวหนIางานปกครอง
(ระเบียบวินัย- วัฒนธรรมประเพณีและจริยธรรมของผูIเรียน- ดIานการเปQนนักเรียนที่ดี- คุณสมบัติตาม
เอกลักษณ)
- ภาคเรียนที่ 2 การทําคนดีศรีคอนแวนต ใหIยึดหลักคุณลักษณะ 8 ขIอ โดย 1 เดือน จะยึด 2 ขIอ
โดยคัดเลือกนักเรียน ขIอละ 1 คนต/อหIอง ครูประจําชั้นส/งรายชื่อคนดีศรีคอนแวนตของแต/ละหIอง ส/ง
หัวหนIางานปกครองของแต/ละระดับชั้น สายชั้นปกครองและครูประจําชั้นเปQนกรรมการในการคัดเลือก
ของแต/ละหIองแลIวนําส/งหัวหนIางานปกครองนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนที่เปQนคนดีศรีคอนแวนต
ประจําภาคเรียนในดIานประพฤติดี น้ําใจดี ภาคเรียนละ 1 คน ต/อ 1 หIอง จากนักเรียนที่ไดIรับคัดเลือก
เปQนคนดีศรีคอนแวนตทั้งหมด มารับเกียรติบัตรปลายภาคเรียน เพื่อเชิดชูเกียรติ

 กิ จกรรมประชุ ม ผู# ป กครอง จั ดขึ้ นเพื่ อ เปQ น การปลู กฝa ง นั ก เรี ย นใหI มีวิ นัย เคารพในกฎระเบี ย บของ
โรงเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวเขIากับผูIอื่นไดI แต/งานปกครองไม/สามารถทําเอง
ไดIฝ]ายเดียวเพื่อใหIกิจกรรมบรรลุผล จึงตIองขอความร/วมมือจากผูIปกครองในการฝ‹กอบรม ปลูกฝaงค/านิยม
ที่ดีงามใหIกับเด็กในปกครอง โดยจัดใหIมีการประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 และม.4
- ประสานงานกับฝ]ายวิชาการ เพื่อใหIความรูIเกี่ยวกับการศึกษาในระดับชั้น ม.1 , ม.4
- ประสานงานกับงานสัมพันธชุมชนเพื่อเลือกผูIปกครองเครือข/าย
- ประสานงานกับงานแนะแนวเพื่อใหIความรูIเกี่ยวกับงานแนะแนว
- เชิญวิทยากรภายนอกมาใหIความรูIผูIปกครอง
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมผูIปกครอง
- แจกคู/มือนักเรียน (ศิษยจารี) ใหIกับผูIปกครอง
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ค6ายคุณธรรม เพื่อความเขIาใจอันดีต/อกันในการบริหารจัดการงานปกครอง
นักเรียนภายในโรงเรียนใหIเปQนแนวทางเดียวกัน จึงจัดใหIมีการดําเนินงาน ประชุมนักเรียนชั้น ม.1 และ
ม.4 ระดับชั้นละ 2 ชั่วโมง ณ หIองประชุมชั้น 4เพื่อแจIงระเบียบและขIอปฏิบัติของงานปกครอง เพื่อการ
ปรับตัวในการอยู/ร/วมกันในโรงเรียนและเชิญวิทยากรใหIความรูIดIานคุณธรรม
 กิจกรรมสร#างความสัมพันธระดับชั้น เพื่อสรIางความสัมพันธอันดีระหว/างรุ/นพี่และรุ/นนIอง ใหIไดIรูIจักการ
แบ/งปaนความรัก ความสามัคคี และการทํากิจกรรมร/วมกัน รวมทั้งสามารถปลูกจิตสํานึ ก ใหIเปQ นผูI ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามอัตลักษณของโรงเรียนและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอื่นและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี จึงไดIจัดกิจกรรมรับนIอง โดยจัดใหIนักเรียนชั้น ม.3 รับนIอง ม.1 และนักเรียนชั้น ม.
6 รับนIอง ม.4 โดยมีรุ/นพี่ ม.3 และ ม.6 เปQนผูIเตรียมสถานที่ อุปกรณ ของที่ระลึก ใหIกับนIอง ม.1 และ
51

SAR อัสสัมชัญคอนแวนต ปการศึกษา 2560

ม.4 หลังจากนั้ นจะมีกิจกรรมสรIางความสัมพันธระหว/างพี่กับนIองและมอบของที่ระลึก หลังจากจบ
กิจกรรมนี้ พี่จะคอยดูแลและใหIคําปรึกษานIอง ๆ ในเรื่องการเรียน และการอยู/ร/วมกัน

13. โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล#อม โรงเรียนมีความตระหนักใหIบุคลากรไดIมีการใชIพลังงานอย/างประหยัด
และคIมค/า จึงใหIบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ร/วมมือกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอม โดยการช/วยกัน
ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ คัดแยกขยะ ปลูกป]าและสรIางเครือข/ายอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลIอม ตามโครงการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลIอม ตามกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมประหยัดพลังงานน้ํา-ไฟ มีการจัดบอรดสถิติการใชIไฟฟ•าและน้ําประปา ทําป•ายรณรงคการ
ไฟฟ•า และน้ําประปา สํารวจอุปกรณ ดูการรั่วไหลของน้ํา ติดสัญลักษณสวิตเป€ด-ป€ดไฟฟ•า บันทึกการ
ป€ดเครื่องใชIไฟฟ•าในหIองเรียน
 กิ จกรรมการแยกขยะ และปลอดขยะ ทํ าป• า ยรณรงคติ ด ตามจุ ด ต/ า ง จั ดการแยกขยะในหI อ งเรี ย น
แต/งตั้งนักเรียนอาสาดูการแยกขยะของนักเรียนเวลาพักกลางวัน
 กิจกรรมปลูกปDาประชาสัมพันธกิจกรรมใหIนักเรียนทราบ ติดต/อประสานงานเรื่องสถานที่ และพาหนะที่
ใชIในการเดินทาง คัดเลือกนักเรียนเปQนตัวแทนเพื่อไปปลูกป]า
 กิจกรรมสร#างเครือข6ายอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล#อมติดต/อเจIาหนIาที่เขตมาใหIความรูIเกี่ยวกับการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลIอม ติดต/อโรงเรียนต/างๆ เพื่อเขIาร/วมอบรมเครือข/าายอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลIอม
14. กิจกรรมอนุรักษพลังงาน เปQนส/วนหนึ่งของโครงการส/งเสริมทักษะวิทยาศาสตรของกลุ/มสาระฯวิทยาศาสตร
เปQนกิจกรรมที่ส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงาน และใหIผูIเรียนไดIมีส/วนร/วมกับ
กิจกรรมต/าง ๆ ของทางโรงเรียนเช/น การทําแผ/นพับความรูIเผยแพร/ การประหยัดน้ํา การประหยัดไฟ การคิดค/า carbon
foot print เปQนตIน
2) ความภูมิใจในท#องถิ่นและความเปaนไทย
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. กิจกรรมวันลอยกระทง เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานส/งเสริมวันสําคัญทางศาสนา – ประเพณี โรงเรียนตระหนัก
ถึงความสําคัญของประเพณีไทย และตIองการปลูกฝaงใหIผูIเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปQนไทย และเห็นคุณค/าเกี่ยวกับ
ภูมิปaญญาไทย จึงไดIจัดประเพณีวันลอยกระทงขึ้น มีการประกวดกระทง โดยใหIนักเรียนทุกหIองส/งกระทงเขIาประกวด
ภายใตIชื่องาน “ลอยกระทงสรIางสรรค สืบสานวัฒนธรรมไทย” ในวันศุกร ที่ 3 พ.ย. 2560 มีขบวนกลองยาวแห/กระทง
และ มีการกล/าวประวัติความเปQนมาของวันลอยกระทง มีการแสดงประเพณีไทยของคณะกรรมการสภานักเรียนและเชิญ
ชวนใหI ผูI เ รี ย นไดI สื บ สานวั ฒ นธรรมไทยดI ว ยการร/ ว มกั น ลอยกระทง ณ บริ เ วณสถานที่ ที่ โ รงเรี ย นจั ด ขึ้ น
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2. โครงการแสวงหาความรู#จากแหล6งเรียนรู#ภายนอก (ทัศนศึกษา) จัดขึ้นเพื่อส/งเสริมใหIนักเรียนไดIมีการเรียนรูIที่
ยึดโยงกั บบริ บ ทของชุ มชนและทI องถิ่ น เพื่อพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน คุณลักษณะที่ พึง ประสงค ค/านิยมที่ ดีง าม
ตามอัตลักษณของผูIเรียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการสําคัญในการพัฒนาประเทศ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนใหIมีความใฝ]รูI มุ/งเนIนการพัฒนาบนฐานภูมิปaญญาที่เกิดจากการใชIความรูI
และทั กษะ สั งคมไทยเปQ นสั ง คมคุ ณภาพ รั ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ ชุ ม ชนวิ ถี ชีวิ ต ค/ า นิ ยม ประเพณี และ
วัฒนธรรม ดIวยกิจกรรมทัศนศึกษาตั้งแต/ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่1-6
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 พระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 2 ศูนยวิทยาศาสตร อพวช. จังหวัดปทุมธานี
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 เขื่อนป]าสักชลสิทธิ์ จังหวัด ลพบุรี
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4 อุทธยานประวัติศาสตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 6 จังหวัดนครปฐม
3. โครงการส6 งเสริ มวั ฒนธรรมประเพณี ไทย กลุ/มสาระการเรี ยนรูI สัง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดI จั ด
โครงการส/งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคและค/านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณของผูIเรียน
อันนําไปสู/การเปQนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมดําเนินตามวิถีไทย ดIวยการจัดประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 – 3
 กิจกรรมสืบสานเอกลักษณไทย ดIวยการ สวดมนตหมู/ทํานองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 – 5
 การประกวดจั ด ป• า ยนิ เ ทศในหI อ งเรี ย น “วั น สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ” ชั้ น
มัธยมศึกษาปLที่ 1 – 6
 4. การประกวดแต/งกายดIวยผIาไทย 4 ภูมิภาค ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 – 6 ชั้นละ 30 คน
4. โครงการวันวิชาการ เปQนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหIนักเรียนไดIนําเสนอผลงานจากการทําโครงงานบูรณาการ 8
กลุ/มสาระฯโดยใหIนักเรียนทุกหIองจัดในหIองตนเอง รวมทั้งหมด 30 หIอง (ยกเวIนนักเรียนชั้น ม.6) และใหIนักเรียนทุกคน
เขIาชมเพื่อตอบคําถามส/งฝ]ายวิชาการ
3) การยอมรับที่จะอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างและความหลากหลาย
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. วันอาเซียน เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานวันสําคัญตามกลุ/มสาระการเรียนรูI โดยกลุ/มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมไดIจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน โดยใหIตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 2 ไดIกล/าวความเปQนมาของวัน
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อาเซียน จัดแสดงบอรดความรูIดIานต/างๆ ของ 10 ประเทศ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.2 ใส/ชุดประจําชาติ จํานวน 10
ชาติ พรIอมแสดงท/าทางประกอบเพลงอาเซียนร/วมใจ

2. วันชาติฝรั่งเศส เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานวันสําคัญตามกลุ/มสาระการเรียนรูI โดยกลุ/มสาระฯภาษาต/างประเทศ
ไดIจัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติฝรั่งเศส โดยใหIตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4/6 5/6 และ6/6 ซึ่งเปQนนักเรียนแผน
ภาษาฝรั่งเศษ ไดIแสดงการรIองเพลงชาติฝรั่งเศส จัดซุIมเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส /การแต/งกายประจําแควIน / อาหาร
ฝรั่งเศสแข/งขันตอบปaญหาความรูIทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส และวันชาติฝรั่งเศส แข/งขันเขียนประโยคตามคํ า บอก
นักเรียนระดั บชั้ น ม.4/6 แข/งขันเขี ยนบรรยายภาพเปQ นภาษาฝรั่ง เศส นักเรียนระดั บชั้ น ม.5/6 แสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับประวัติความเปQนมาของวันชาติฝรั่งเศส
3. วันตรุษจีน เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานวันสําคัญตามกลุ/มสาระการเรียนรูI โดยกลุ/มสาระฯภาษาต/างประเทศ ไดI
จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน โดยใหIตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4/7 5/6 ซึ่งเปQนนักเรียนแผนภาษาจีน ไดIจัด
บอรดความรูI เกี่ ยวกับวั นตรุ ษ จี น การแสดงการเชิ ดสิ ง หโต และรํ าพั ด ละครบทบาทสมมติ จั ดซุI มจํ า ลองการไหวI เจI า
ประกวดรIองเพลงจีน ตอบคําถามความรูIทั่วไปเกี่ยวกับวันตรุษจีน
4. โครงการสู6ความเปaนเลิศด#วยกระบวนการวิจัย เปQนโครงการที่ฝ]ายวิชาการไดIตระหนักถึงความสําคัญ
ที่จะส/งเสริมใหIผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกIปaญหา
และนําไปประยุกตใชIในสถานการณต/างๆอย/างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูIอื่น และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
และครูมีการจัดการเรียนการสอนที่สรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วมดําเนินกิจกรรม โดยใหIนักเรียน ระดับ ม.1 – ม.6
ทําโครงงานตามรายวิชา จัดกิจกรรมเปQ นโครงงานส/งเสริม 8 กลุ/มสาระ โดยแบ/งกลุ/มนักเรียนในแต/ละหIองเปQน 8 กลุ/ม
สาระ นักเรียนทําโครงงานตามรายวิชาที่สนใจ โดยจัดทําเปQนงานวิจัย 5 บท แต/งตั้งครูคอยดูแลเปQนระยะ ๆ และตรวจ
ประเมินโครงงาน ดําเนินการส/งโครงการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1ส/ง 3 บท ครั้งที่ 2 ส/งเมื่อครบ 5 บท ประเมินคะแนนนําไปตัด
เกรดใน 8 รายวิชาและมีการแสดงผลงานในวันวิชาการ
5. โครงการส6งเสริมศักยภาพด#านกีฬา เปQนโครงการที่กลุ/มสาระการเรียนรูIสุขศึกษาและพลศึกษาไดIตระหนักถึง
ความสําคัญของกีฬาและส/งเสริมใหIนักเรียนออกกําลังกาย และเล/นกีฬาอย/างถูกตIอง เพื่อนําไปสู/การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย จิตใจ และความเปQนเลิศทางดIานกีฬา เปQนไปตามแนวทางการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แกIไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการเรียนรูIการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดIจัดโครงการ
ส/งเสริมศักยภาพดIานกีฬาโดยมีกิจกรรมต/างๆ ดังนี้
 กิจกรรมการแข6งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยใหIนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ทําการแข/งขันภายในหIอง
ตนเองแลIวนําผูIที่ชนะของแต/ละหIองมาแข/งขันอีกที ผูIที่ชนะลําดับที่ 1-3 จะไดIรับวุฒิบัตร
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 กิจกรรมการแข6งขันกีฬาแชรบอล โดยใหIนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 2 ทําการแข/งขันเปQนทีมภายใน
หIองตนเองแลIวนําผูIเล/นที่เก/งของหIองมาเปQนตัวแทนหIองแข/งขันกับทีมหIองอื่นเพื่อหาหIองที่ชนะเลิศที่ 1
จะไดIรับวุฒิบัตร(ทีมละ 10 คน)
 กิจกรรมการแข6งขันกีฬาบาสเกตบอล โดยใหIนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 ทําการแข/งขันเปQนทีมภายใน
หIองตนเองแลIวนําผูIเล/นที่เก/งของหIองมาเปQนตัวแทนหIองแข/งขันกับทีมหIองอื่นเพื่อหาหIองที่ชนะเลิศที่ 1
จะไดIรับวุฒิบัตร(ทีมละ 10 คน)
6. โครงการค6 า ยวิ ท ยาศาสตร เปQ น โครงการที่ ส/ ง เสริ ม ใหI ผูI เ รี ย นไดI มี ก ารฝ‹ ก ทั ก ษะในดI า นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพิ่มเติมจากในหIองเรียน การทํางานร/วมกับผูIอื่น เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIร/วมกัน ไดIฝ‹กประสบการณใน
การอยู/ค/ายนอกสถานที่ ซึ่งมีการเขIาค/าย ณ วังดุมเมาทเทนแคมป` จังหวัดกาญจนบุรี เปQนจํานวน 3 วัน 2 คืน
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-ค6ายคุณธรรม เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานปกครองนักเรียน เพื่อความเขIาใจ
อันดีต/อกันในการบริหารจัดการงานปกครองนักเรียนภายในโรงเรียนใหIเปQนแนวทางเดียวกัน จึงจัดใหIมี
การดําเนินงาน ประชุมนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระดับชั้นละ 2 ชั่วโมง ณ หIองประชุมชั้น 4เพื่อแจIง
ระเบียบและขIอปฏิบัติของงานปกครอง เพื่อการปรับตัวในการอยู/ร/วมกันในโรงเรียนและเชิญวิทยากรใหI
ความรูIดIานคุณธรรม
 กิจกรรมสร#างความสัมพันธระดับชั้น เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานปกครองนักเรียน เพื่อสรIางความสัมพันธ
อันดีระหว/างรุ/นพี่และรุ/นนIอง ใหIไดIรูIจักการแบ/งปaนความรัก ความสามัคคี และการทํากิจกรรมร/วมกัน
รวมทั้ ง สามารถปลู ก จิ ตสํ านึ กใหI เปQนผูI ที่มีคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ ดีง าม ตามอั ตลั กษณของโรงเรี ยนและ
ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอื่นและมีมนุษยสัมพันธที่ดี จึงไดIจัดกิจกรรมรับนIอง โดยจัดใหIนักเรียน
ชั้น ม.3 รับนIอง ม.1 และนักเรียนชั้น ม.6 รับนIอง ม.4 โดยมีรุ/นพี่ ม.3 และ ม.6 เปQนผูIเตรียมสถานที่
อุปกรณ ของที่ระลึก ใหIกับนIอง ม.1 และ ม.4 หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมสรIางความสัมพันธระหว/างพี่กับ
นIองและมอบของที่ระลึก หลังจากจบกิจกรรมนี้ พี่จะคอยดูแลและใหIคําปรึกษานIอง ๆ ในเรื่องการเรียน
และการอยู/ร/วมกัน

4) สุขภาวะทางร6างกายและลักษณะจิตสังคม
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต/างๆ ดังต/อไปนี้
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1. แผนงานบริการและสวัสดิภาพ
 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปQนกิจกรรมที่กลุ/มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโดยครูพลศึกษาจัด
ใหIนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดIทําการทดสอบสมรรถภาพร/างกายโดยขอยืมอุปกรณจากกรมพลศึกษามา
ทําการทดสอบและส/งผลการทดสอบใหIกรมพลศึกษาเทียบเกณฑและแปลผลใหI โดยปฏิบัติปLละ 1 ครั้ง
ในตIนภาคเรียนที่ 1
 กิจกรรมทดสอบคุณภาพอาหารและน้ําดื่ม เปQนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหIมีการตรวจคุณภาพอาหารและ
น้ําดื่มที่เก็บตัวอย/าง อาหารและน้ําดื่มที่โรงอาหารเพื่อทําการทดสอบก/อนนักเรียนจะลงพักเพื่อมาทําการ
ทดสอบดIวยตนเองและจากหน/วยงานดIานสุขาภิบาลของเขตบางรัก เปQนประจําสม่ําเสมอ
 กิจกรรมทุพโภชนาการ เปQนกิจกรรมที่กลุ/มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโดยครูสุขศึกษาจัดใหIนักเรียนที่มี
ภาวะอIวนเกิน โดยดูจากผลการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปL โดยการตรวจจากโรงพยาบาลเซตหลุยส
ใหIความรูIเรื่องอาหารการกินตามหลักโภชนาการ
2. โครงการบริการด#านสุขภาพ
 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน เปQนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหIมีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปL โดย
การตรวจจากคณะแพทยจากโรงพยาบาลเซตหลุ ย ส เพื่ อ ใชI ขI อ มู ลสุ ข ภาพหลั ง จากตรวจเสร็ จ ทาง
โรงพยาบาลจะมีจดหมายเพื่อแจIงว/ามีนักเรียนคนใดบIางผิดปกติและแจIงผูIปกครองเพื่อผูIปกครองจะไดIนํา
เด็กนักเรียนไปตรวจอย/างละเอียด
 กิจกรรมบั นทึกสุข ภาพนั กเรีย น เปQนกิจกรรมที่โรงเรียนจั ดใหIมีการบั นทึกสุขภาพนัก เรียนลงในบั ตร
บันทึกสุขภาพนักเรียน โดยนักเรียนสํารวจตัวเองว/านักเรียนมีอะไรผิดปกติหรือไม/แลIวใหIลงขIอมูลตาม
แบบบันทึ ก สุข ภาพ นักเรียน นักเรียนจะตI องสํารวจตั วเองเทอมละ 1 ครั้งหากนัก เรี ยนคนไหนรูI สึก
ผิดปกติใหIแจIงครูประจําชั้นเพื่อมาหIองพยาบาลเพื่อทําการตรวจดูนักเรียนอีกครั้ง
 กิจกรรมบริการยาและเวชภัณฑ เปQนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหIมียาและเวชภัณฑที่เปQนยาสามัญประจํา
บIานเพื่อใชIปฐมพยาบาลนักเรียนเบื้องตIนเวลานักเรียนเจ็บป]วยในหIองพยาบาลของโรงเรียน โดยจะมีการ
สํารวจยาและเวชภัณฑทุก 3 เดือนเพื่อดูว/ามียาหมดอายุหรือไม/ มีเพียงพอหรือไม/แลIวจัดสั้งซื้อเพิ่มเติม
3. โครงการส6งเสริมสุขภาพ
 กิจกรรมเสียงตามสายเพื่อคุณภาพชีวิต เปQนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหIมีการใหIความรูIเกี่ยวกับสุข ภาพ
อนามัย โดยใหIนักเรียนพูดหนIาเสาธงทุกๆ 2 สัปดาห/ครั้ง
 กิจกรรมกายบริหาร เปQนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหIนักเรียนทุกคนมีการออกกําลังกายตอนเชIาหลังเคารพ
ธงชาติทุกวันอังคาร
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 กิจกรรมกีฬาสี เปQนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหIนักเรียนไดIแข/งขันกีฬาเปQนประจําทุกปL โดยแบ/งนัก เรี ยน
ออกเปQน 6 สี มีนักเรียนชั้นม.5 เปQนประธานและร/วมจัดกิจกรรม มีการจัดการเชียร มีกีฬาชนิดต/างๆ ทํา
การแข/งขันในรอบคัดเลือก และชิงชนะเลิศใชIเวลา 1 วัน โดยจัดกิจกรรมอย/างยิ่งใหญ/
4. แผนงานแนะแนว เปQนงานที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูIเรียน และ พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและค/านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณของผูIเรียน โดยเนIนใหIผูIเรียนมีความรูIทักษะและเจตคติที่ดีพรIอมที่จะศึกษาต/อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช/วงวัย รักษาอารมณ และสุขภาพจิตใหIดีอยู/เสมอ พรIอมทั้งมี
วิธีการป•องกันตนเองจากการล/อลวง ข/มเหง รังแก โดยไดIจัดบริการต/างๆ ตลอดปLการศึกษาเปQน 5 บริการ ดังนี้
 บริการสํารวจนักเรียนเปaนรายบุคคล เปQนการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูIเรียน เก็บไวIสําหรับใหI
ครู อาจารย ผูIบริหารและบุคคลที่เกี่ยวขIองกับผูIเรียน ไดIรูIจักผูIเรียนแต/ละคนไดIดียิ่งขึ้น สําหรับขIอมู ล
ต/างๆ เกี่ยวกับผูIเรียน งานแนะแนวไดIรวบรวมไวIในระเบียนสะสม บริการสํารวจนักเรียนเปQนรายบุคคล
ดังนี้
- จัดทําระเบียนสะสมสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1-6
- ระบบการดูแลช/วยเหลือนักเรียนโดยใชIเกณฑการคัดกรองในแบบประเมินการคัดกรอง
- การทดสอบความถนัดสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 โดยใชIแบบทดสอบของสํานักงาน
ทดสอบทางจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การทดสอบทางดI า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ และดI า นอื่ น ๆ โดยใชI แ บบทดสอบของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน สํานักงานบัณฑิตแนะแนว เปQนตIน
 บริการให#คําปรึกษา ถือเปQน “หัวใจของบริการแนะแนว” เปQนการใหIคําปรึกษา การช/วยเหลือบุคคล
เปQนการส/วนตัว เกี่ยวกับปaญหาต/างๆ ทั้งในดIานการเรียน อาชีพ ส/วนตัว และสังคม โดยมีครูแนะแนว
และนักจิตวิทยาเปQนผูIใหIคําปรึกษา
 บริการสนเทศ เปQนการใหIขIอมูลข/าวสารต/างๆ แก/ผูIเรียน รวมทั้งการใหIข/าวสารเกี่ยวกับการศึกษา
อาชีพ ส/วนตัว และสังคม โดยงานแนะแนวรวบรวมขIอมูลสําหรับการศึกษาคIนควIาไวIที่หIองแนะแนว
และประชาสัมพันธข/าวสาร จัดป•ายนิเทศ ไวIที่บอรดแนะแนวของโรงเรียน มี 3 บริเวณ คือ บอรดชั้น
1, ชั้น 3 และชั้น 5
 บริการจัดวางตัวบุคคล มีการจัดวางตัวบุคคล ดังนี้
- การจัดวางตัวในโรงเรียน เปQนการใหIบริการที่ทําใหIนักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู/ในโรงเรียนไดIอย/าง
มีความสุข ปรับตัวไดI เปQนที่ยอมรับในสังคม ไดIแก/ การจัดวางตัวในดIานทุนการศึกษา
- การจัดวางตัวนักเรียนที่จบจากโรงเรียนแลIว ในดIานการศึกษาต/อ งานส/วนใหญ/เปQนการติดต/ อกั บ
หน/วยงานทางการศึกษาและอาชีพ
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 บริการติ ดตามผลและประเมิ นผล เปQนบริการที่รวบรวมผลที่ ไดIรั บจากบริการแนะแนว และนํามา
พัฒนางานแนะแนวใหIมีประสิทธิภาพมากที่สุด เท/าที่จะเปQนไปไดI
5. กิจกรรมจิตเวชสัมพันธ เปQนส/วนหนึ่งของโครงการคิดไม/ออกบอกแนะแนว เปQนการใหIคําปรึกษา อันถือเปQน
“หัวใจของบริการ แนะแนว” เปQนการช/วยเหลือบุคคลเปQนการส/วนตัว เกี่ยวกับปaญหาต/างๆ ทั้งในดIานการเรียน อาชีพ
ส/วนตัว และสังคม โดยมี นักจิตวิทยา เปQนผูIใหIคําปรึกษา เปQนกิจกรรมที่ผูIเรียน ไดIขอคําแนะนําจากนักจิตวิทยาโดยตรง
6. กิจกรรมสํารวจนักเรีย นเปa นรายบุคคล เปQนส/วนหนึ่งของโครงการคิดไม/ออกบอกแนะแนวเปQ นการรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูIเรียน โดยใชIการสังเกต การสัมภาษณ แบบสอบถาม บันทึกลงในแบบฟอรมของงานแนะแนว
และระเบียนสะสม เก็บไวIสําหรับใหIครู อาจารย ผูIบริหารและบุคคลที่เกี่ยวขIองกับผูIเรียน ไดIรูIจักผูIเรียนแต/ละคนไดIดี ควร
ส/งต/อขIอมูลนักเรียนกลุ/มเสี่ยงและกลุ/มมีปaญหา ใหIผูIเกี่ยวขIองในการเฝ•าระวัง
7. แผนงานจัดการสอนคําสอน คริสตศาสตรและจริยศึกษา ไดIมีการจัดอัตรากําลังครูผูIสอนคําสอนคริสตศาสตร
และจริยศึกษา โดยใหIมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูIและมีการสอบประเมินผลการเรียนรูI
8. กิจกรรมวิเคราะหสื่อ เปQนส/วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผูIเรียนสู/ความเปQนผูIมีคุณธรรม โดยฝ]ายอภิบาลและแพร/
ธรรมไดIจัดทําใบงานวิเคราะหสื่อทั้งที่เปQนบทความและรูปภาพจากสื่อออนไลน โดยเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับปaญหาสังคมใน
ปaจจุบันใหIนักเรียนไดIรูIจักวิเคราะหแยกแยะความถูกผิด โดยคุณครุประจําชั้นจะใหIนักเรียนไดIทํากิจกรรมนี้เปQนกิจกรรม
เพิ่มเติมในคาบจริยศึกษา
9. กิจกรรมปฐมนิเทศ ค6ายคุณธรรม เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานปกครองนักเรียน เพื่อความเขIาใจอันดีต/อกันใน
การบริหารจัดการงานปกครองนักเรียนภายในโรงเรียนใหIเปQนแนวทางเดียวกัน จึงจัดใหIมีการดําเนินงาน ประชุมนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4 ระดับชั้นละ 2 ชั่วโมง ณ หIองประชุมชั้น 4 เพื่อแจIงระเบียบและขIอปฏิบัติของงานปกครอง เพื่อการ
ปรับตัวในการอยู/ร/วมกันในโรงเรียนและเชิญวิทยากรใหIความรูIดIานคุณธรรม
10. กิจกรรมหมู6บ#านคุณธรรม เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานส/งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปQนกิจกรรมที่จัดขึ้ นเพื่ อ
ปลูกฝaงความรักความสามัคคี ต/อสถาบั นการศึกษา โดยจัดใหI นักเรียนตั้งแต/ ม.1 – ม.6 ไดIเขIาเปQ นสมาชิ กของหมู/ บIา น
คุณธรรม โดยหมู/บIานคุณธรรม ประกอบดIวย ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรองประธานชุมชน 2 คน (รองสภา
นักเรียน) เปQนผูIดูแลหมู/บIาน โดยทั้งโรงเรียนมี 6 หมู/บIาน แต/ละหมู/บIาน มีหัวหนIาหมู/บIาน 2 คน (มาจากสภานักเรียน) แต/
ละหมู/บIานมี 10 ครอบครัว ในแต/ละครอบครัวประกอบไปดIวย ม.1 –ม.6 โดยมีพี่มัธยมศึกษาปLที่ 6 เปQนหัวหนIาครอบครัว
และมัธยมศึกษาปLที่ 3 เปQนรองหัวหนIาครอบครัว ในแต/ละครอบครัวมีสมาชิก ประมาณ 20 - 25 คน โดยการปกครอง
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หมู/บIาน จะใชIหลัก PDCA ในการทํางานร/วมกัน โดยเด็กเปQนผูIทํากิจกรรม มีครูเปQนที่ปรึกษา ในปLการศึกษานี้ใชIหIอง เช/น
ม.1/1 อยู/หมู/บIานที่ 1 เลขที่ 1 ของหIองจะอยู/ครอบครัวที่ 1 และไล/จํานวนหIองไปเรื่อยๆ จนถึงหมู/บIานที่ 6 คือหIองที่ลง
ทIายดIวย /6 กิจกรรมที่หมู/บIานทําโดยส/วนใหญ/ คือ
- ฝ‹กฝนมารยาทไทย โดยหาตัวแทนของแต/ละครอบครัวในดIาน การไหวI การแต/งกาย การพูดจา ฯลฯ มาประกวดกัน
ในแต/ละครอบครัว หาตัวแทนหมู/บIาน แลIวนําตัวแทนหมู/บIานมาประกวดกัน หาคนที่มีมารยาทดีที่สุดเปQนตัวอย/าง
ใหIกับทุกคนในโรงเรียน
- ฝ‹กฝนความเปQนกุลสตรี โดยฝ‹กทํางานที่เนIนดIานความเปQนกุลสตรีไทย เช/น พับกระดาษ เย็บ กระดุม สอย
กระโปรง เปQนตIน
- ฝ‹กฝนการใหIความรัก การช/วยเหลือ ความเสียสละ ระหว/างพี่กับนIอง

11. กิจกรรมประชุมผู#ปกครอง เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานปกครองนักเรียน จัดขึ้นเพื่อเปQนการปลูกฝaงนักเรียนใหIมี
วินัย เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวเขIากับผูIอื่นไดI แต/งานปกครองไม/
สามารถทําเองไดIฝ]ายเดียวเพื่อใหIกิจกรรมบรรลุผล จึงตIองขอความร/วมมือจากผูIปกครองในการฝ‹กอบรม ปลูกฝaงค/านิยมที่ดี
งามใหIกับเด็กในปกครอง โดยจัดใหIมีการประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 และ ม.4
- ประสานงานกับฝ]ายวิชาการ เพื่อใหIความรูIเกี่ยวกับการศึกษาในระดับชั้น ม.1 , ม.4
- ประสานงานกับงานสัมพันธชุมชนเพื่อเลือกผูIปกครองเครือข/าย
- ประสานงานกับงานแนะแนวเพื่อใหIความรูIเกี่ยวกับงานแนะแนว
- เชิญวิทยากรภายนอกมาใหIความรูIผูIปกครอง
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมผูIปกครอง
- แจกคู/มือนักเรียน (ศิษยจารี) ใหIกับผูIปกครอง
12. กิจกรรมสร#างความสัมพันธระดับชั้น เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานปกครองนักเรียน เพื่อสรIางความสัมพันธอันดี
ระหว/างรุ/นพี่และรุ/นนIอง ใหIไดIรูIจักการแบ/งปaนความรัก ความสามัคคี และการทํากิจกรรมร/วมกัน รวมทั้งสามารถปลูก
จิตสํานึกใหIเปQนผูIที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามอัตลักษณของโรงเรียนและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอื่นและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี จึงไดIจัดกิจกรรมรับนIอง โดยจัดใหIนักเรียนชั้น ม.3 รับนIอง ม.1 และนักเรียนชั้น ม.6 รับนIอง ม.4
โดยมีรุ/นพี่ ม.3 และ ม.6 เปQนผูIเตรียมสถานที่ อุปกรณ ของที่ระลึก ใหIกับนIอง ม.1 และ ม.4 หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมสรIาง
ความสัมพันธระหว/างพี่กับนIองและมอบของที่ระลึก หลังจากจบกิจกรรมนี้ พี่จะคอยดูแลและใหIคําปรึกษานIอง ๆ ในเรื่อง
การเรียน และการอยู/ร/วมกัน
13. แผนงานงานสัมพัน ธชุมชน เปQนแผนงานที่ทําหนIาที่ ประสานงาน สรIางความเขIาใจ สรIางศรัทธาที่ถูกตIอง
ระหว/างโรงเรียนกับชุมชนบุคลากร ผูIบริหาร ครู นักเรียน ดIวยกิจกรรมและสื่อต/างๆ ดําเนินงานสรIางความสัมพันธระหว/าง
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โรงเรียนกับชุมชนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนโดยมีกิจกรรม สรIางสรรคกับชุมชนตามโอกาสต/างๆอันสมควร เช/นการใหIบริการ
เกื้อกูลกับชุมชน เช/นกิจกรรม ใหIบริการกับชุมชนที่ตIองการใชIสถานที่ของโรงเรียนจัอกิจกรรม เช/น กิจกรรมคริสตมาสแฟร
มีการขายสินคIาจากบุคคลภายนอก

14. โครงการประสานรัก เปQนโครงการที่เป€ดโอกาสใหIผูIปกครองเขIามามีส/วนร/วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับบุตรหลานของตนเอง แบ/งเปQนกิจกรรมต/างๆคือ
 กิจกรรมผู#ปกครองเครือข6าย เปQนกิจกรรมเพื่อสรIางความสัมพันธที่ดีต/อกันระหว/างผูIปกครอง ครู และ
นักเรียนในทุกระดับชั้นเรียน ในการที่จะร/วมกันระดมความคิดเห็น ขIอเสนอแนะต/าง ๆ ในการช/วยเหลือ
และสนับสนุนโรงเรียน ในการร/วมกันพัฒนานักเรียน ในดIานการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะชีวิต และ
นํามาซึ่งการปฏิบัติใหI เห็ นเปQ นรู ปธรรมใหI ประสพความสํา เร็ จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต/ อ ตั ว
นักเรียนเองในอนาคต
 กิจกรรมสายสัมพันธแบ6งปeนให#ลูก เปQนกิจกรรมที่ใหIผูIปกครองไดIมีส/วนร/วมใหIความรูIกับนักเรียน ในหIอง
ที่ลูกตนเองเรียนอยู/ ตามอาชีพที่ผูIปกครองทํา เช/น แพทย พยาบาล ทหาร คIาขาย ทําอาหาร เปQนตIน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 กิ จกรรมเยี่ ย มทหารบาดเจ็ บ เปQ นกิ จกรรมเพื่ อช/ วยเหลื อ ทหารหาญ ซึ่ งเสี ยสละตนเองเพื่ อ ปกป• อ ง
ประเทศชาติ ทหารส/วนใหญ/เปQนพลทหาร เปQนนายทหารชั้นประทวน และนายทหารสัญญาบัตร ทหาร
บางนายไดIรับบาดเจ็ บทางสมอง บางนายพิการตลอดชีวิต จึงใหIนักเรียนในโรงเรียนไดIมีโอกาสเยี่ ยม
ทหารหาญ ที่ไดIรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนIาที่ปกป•องประเทศชาติ
15. กิจกรรมสัมผัสชีวิต เปQนส/วนหนึ่งของโครงการเมตตาจิตคือ กิจกรรมที่ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIคัดเลือก
ผูIแทนนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไปทํากิจกรรมสัมผัสชีวิต เช/น
 เยี่ยมผู#สูงวัย ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมรIองเพลงประกอบท/าทาง และนําเครื่องอุปโภค
บริโภคและปaจจัยไปมอบใหIผูIสูงอายุ ณ ศูนยอภิบาลผูIสูงอายุโรงพยาบาลเซนตหลุยส บIานพระวิสุทธิ
วงศ ลําไทร จังหวัดปทุมธานี
 เยี่ยมเด็กพิการซ้ําซ#อน ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมเล/านิทานประกอบท/าทาง กิจกรรม
นันทนาการ และนําเครื่องอุปโภคบริโภคและปaจจัยไปมอบใหIเด็กพิการซ้ําซIอน ณ สถานสงเคราะหเด็ก
พิการทางสมองและปaญญา (บIานราชาวดีชาย) อ. ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบ6 ง ปe น ปe จจั ย เด็ กยากจน ผูI แ ทนครู แ ละนั ก เรี ย นไดI มี ก ารจั ดกิ จ กรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรม
นันทนาการ และนําเครื่องอุปโภคบริโภคและปaจจัยไปมอบใหIเด็กยากจน ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลี ยน
เพื่อเด็กพิการ เขตลาดกระบัง จังหวักกรุงเทพมหานคร
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16. กิจกรรมวันรพี เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานจัดวันสําคัญตามกลุ/มสาระการเรียนรูI เปQนกิจกรรมที่กลุ/ม สาระ
สังคมฯ จัดขึ้นเพื่อส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIเห็นคุณค/าความสําคัญของกฎหมาย ซึ่งเปQนกฎกติกาเดียวที่คนในทุกๆ สังคมยอมรับ
และปฏิบัติตาม ซึ่งใชIเปQนหลักในการดําเนินชีวิตและอยู/ร/วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย/างสันติ โดยจัดใหIนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1-6 ร/วมกิจกรรมแข/งขันตอบปaญหาวันรพีฯ

3. ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานพัฒนาผูIเรียนอย/างรอบ ดIวยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่กล/าวมาส/งผลใหIผูIเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและค/านิ ยมที่ดีงามเปQ นไป
ตามอัตลักษณที่โรงเรียนกําหนดตามประเด็นต/าง ๆ ดังต/อไปนี้

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู#เรียน
ผลสัมฤทธิ์
รIอยละ ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู#เรียน
1. ผูIเรียนมีความสามารถในการอ/านและเขียนไดIเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
2. ผูI เรี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
3. ผูIเรียนมีความสามารถในดIานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม
4. ผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แกIปaญหา และนําไปประยุกตใชIในสถานการณต/าง ๆ อย/างเหมาะสม
5. ผูIเรียนมีความสามารถในการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดIอย/างเหมาะสม
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
6. ผูIเรียนมีความกIาวหนIาจากพื้นฐานเดิมในแต/ละปLในดIานความรูI ความเขIาใจและทักษะ
ต/าง ๆ ตามหลักสูตรอย/างเปQนรูปธรรมและต/อเนื่อง

100
89.50

ดีเยี่ยม
ดี

88.99
90.00

ดี
ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

75.99

ดี

85.32

ดี

99.58

ดีเยี่ยม

79.10

ดี

(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู#เรียนตามที่โรงเรียนกําหนดเกรดเฉลี่ย 2.75ขึ้นไป)

7. ค/าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูIเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเปQนไปตาม
เป•าหมาย (ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เฉลี่ย ม.3,ม.6)
8. ผูIเรียนมีความรูI ทักษะ และเจตคติที่ดี พรIอมที่จะศึกษาต/อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช/วงวัย
(ผลการศึกษาต6อของนักเรียน ม.6 ในระดับมหาวิทยาลัย ปkการศึกษา 2559)

9. ผูIเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 มีทักษะการสื่อสารดIานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ
CEFR ที่ระดับ A2
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ผลสัมฤทธิ์
รIอยละ ระดับคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา

คุณลักษณะอันพึงประสงคและค6านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณของผู#เรียน
1. ผูI เรี ยนมี ค วามประพฤติ ดI า นคุ ณธรรม จริยธรรม ค/ า นิยม จิ ตสั ง คม และจิต สํ า นึ ก ที่
92.94
ดีเยี่ยม
โรงเรียนกําหนดปรากฎชัดเจน โดยไม/ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2. ผูIเรียนมีส/วนร/วมในการอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอมอย/างเปQน
92.28
ดีเยี่ยม
รูปธรรม
3. ผูIเรียนมีความภาคภูมิใจในทIองถิ่นในความเปQนไทยและเห็นคุณค/าเกี่ยวกับภูมิปaญญา
90.96
ดีเยี่ยม
ไทย และแสดงออกไดIอย/างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน
4. ผูIเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอื่นและมีมนุษยสัมพันธดี
92.55
ดีเยี่ยม
5. ผูIเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหIแข็งแรง
93.56
ดีเยี่ยม
6. ผูIเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหIดีอยู/เสมอ
91.70
ดีเยี่ยม
7. ผูIเรียนรูIและมีวิธีการป•องกันตนเองจากการล/อลวง ข/มเหง รังแก
94.83
ดีเยี่ยม
8. ผูIเรียนไม/เพิกเฉยต/อการกระทําสิ่งที่ไม/ถูกตIองและอยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชน
94.28
ดีเยี่ยม
และสังคม
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1
ดีเยี่ยม
เกณฑระดับคุณภาพ ; ต่ํากว/ารIอยละ 50.00 = ปรับปรุง ; 50.00 – 74.99 = พอใชI ; 75.00 – 89.99 = ดี ; 90.00 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม

4. จุดเด6น
ผูIเรียนมีความสามารถในการอ/านและเขียนไดIเหมาะสมตามระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกIปaญหา และนําไปประยุกตใชIในสถานการณต/าง ๆ การใชIเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย/างเหมาะสม ส/งผลใหIมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ในระดับชั้นม.3, ม.6
สูงกว/าระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ ทุกรายวิชา มีผลการศึกษาต/อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน ม.6
อยู/ในระดับสูงต/อเนื่องทุกปL มีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เด/นชัดตามอัตลักษณ – เอกลักษณของโรงเรียน มีส/วนร/วมใน
การอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอมอย/างเปQนรูปธรรม ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอื่น มีมนุษย
สัมพันธดี มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ สามารถอยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม

5. จุดควรพัฒนา
1. การส/งเสริมใหIผูIเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูIเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด(เกรดเฉลี่ย 2.75ขึ้นไป)ใหIมี
ค/าเฉลี่ยที่สูงขึ้น
2. การส/งเสริมผูIเรียนใหIมีทักษะการสื่อสารดIานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ที่สูงขึ้น

62

SAR อัสสัมชัญคอนแวนต ปการศึกษา 2560

มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผู#บริหารสถานศึกษา
1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
ผูIบริหารสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการ
ปกครองที่เปQนธรรม เพื่อการอยู/ร/วมกันอย/างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปaญหาอย/างยุติธรรม
ตลอดจนเปQนที่ยอมรับของผูIใตIบังคับบัญชา เปQนบักบวชที่มีคุณธรรมสูง ยึดมั่นในความถูกตIองดีงาม รณรงคสรIางค/านิยมที่ดี
งามใหIสมาชิกถือปฏิบัติไดIแก/ ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปQนตIน มี
ความโปร/งใส เป€ดเผยขIอมูลข/าวสารอย/างตรงไปตรงมาใหIผูIเกี่ยวขIองเขIาถึงขIอมูลข/าวสารไดIสะดวก ตรวจสอบความถูกตIองไดI
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เป€ดโอกาสใหIผูIเกี่ยวขIองมีส/วนร/วมเสนอความ
คิดเห็นในการทํางาน ตามหลักการบริหารโดยใชI โรงเรียนเปQนฐาน (School Base Management) ร/วมคิด ร/วมทํา ร/วม
วางแผนและร/ วมรั บผิ ดชอบต/ อ หนI าที่ การงานที่ ตนทํ าอยู/แ ละพรI อ มที่ จะปรั บปรุ งแกI ไข ยึ ดหลั ก ความคI”มค/ า มอบหมาย
ผูIรับผิดชอบใหIดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวIเพื่อใหIบรรลุตามเป•าหมายที่กําหนดตามกระบวนการ PDCA มีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอย/างสม่ําเสมอ และสรุปผลการดําเนินงานนําไปพัฒนาแกIไขใหIดียิ่งขึ้นต/อไป ตามประเด็น
การพิจารณา ดังต/อไปนี้

ประเด็นการพิจารณา
1. การมีเปHาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
โรงเรียนมีกระบวนการกํา หนดทิศทางในการพั ฒนาคุ ณภาพในการจั ดการศึกษาของสถานศึ กษา ตามแผนงาน ต/างๆ
ดังต/อไปนี้
1. แผนงานนโยบายและแผน
 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปLของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/ ม สาระฯทั้ ง 8 กลุ/ ม สาระฯ ร/ วมกั น ศึ ก ษาขI อ มู ล จาก นโยบายปฏิ รู ปการศึ ก ษา พระราชบั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห/ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ กI ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประเมินภายนอก (สมศ.)รอบที่ 3 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยน การประชุ มผูI ปกครอง การประชุ มผูI ปกครองเครื อข/ า ย สารสนเทศของโรงเรี ยน และการ
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วิเคราะหสภาพปa ญหาและความตI อ งการจํา เปQ นของสถานศึ กษา ทั้งภายนอก-ภายในดI วยขบวนการ
SWOT จากบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อพิจารณาถึงโอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวยแลIวนํามา
กําหนดเปQนวิสัยทัศน พันธกิจและเป•าหมาย ของสถานศึกษาเพื่อจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษาระยะ 5 ปL โดยกําหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลIองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และบรรลุเป•าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนดไวI แลIวนําไปเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ
จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ
จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น ปฏิ บัติ ง าน โดยนํ า แผนปฏิ บัติก ารประจํ า ปL ม ากํ า หนด ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่
เหมาะสมไม/ซ้ําซIอนกันนําไปสู/การปฏิบัติที่ชัดเจน กําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL
การกํ ากับ ติดตาม การดําเนิ นงานและรายงานผล โดยจัดใหI หัวหนIา ฝ]า ย/หั วหนIางาน เปQนผูI กํ า กั บ
ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานในฝ] า ย/งานของตนเอง ตามที่ กํ า หนดในปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง านแลI ว นํ า ผลการ
ปฏิบัติงานที่เสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหตามปฏิทิน นําผลจากการรายงานไป
จัดทําสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปL และ แผนพัฒนาฯ ต/อไป
จั ด ทํ า การประเมิ น ความพึ ง พอใจ ต/ อ การบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการตั ด การศึ ก ษาจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู
จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอที่มีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยที่ สุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน#นคุณภาพของผู#เรียนรอบด#าน ทุกกลุ6มเปHาหมาย และดําเนินการ
อย6างเปaนรูปธรรม
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปaนรายวิชา เปQนโครงการของงานการจัดการเรียนการสอนของ กลุ/ม
สาระการเรียนรูIคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใหIตระหนักถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใหIกับนักเรียน
ที่มีผลการสอบต่ํากว/าเกณฑ ในรายวิชาดังกล/าว เพื่อใหIนักเรียนมีผลการเรียนอยู/ในเกณฑการประเมิน จึงจัดใหIมีโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนขึ้ น ใน 4 กลุ/มสาระการเรียนรูI ดําเนินการโดยคั ดเลื อกนักเรียนที่มีค ะแนนผลการสอบ
ประเมินสรุปของแต/ละครั้งที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม ต่ํากว/ารIอยละ 56 โดยการแจIงผูIปกครองรับทราบเพื่อใหIนักเรียนเรียน
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ซ/อมเสริมวั นจั นทร-พฤหั สบดี หรือ วันเสารก/อ นสอบ 5 เสาร โดย ม.ตIนเรียน 5 วิชาหลัก ม.ปลายเรี ยนวิ ชาเอกชอง
แผนการเรียน และวิเคราะหผลการสอบแต/ละครั้งเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาของผลการเรียนในการสอบแต/ละครั้ง

2. โครงการส6งเสริมทักษะรายวิชา เปQนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีทักษะใน 4 กลุ/มสาระฯไดIแก/สาระฯ
วิชาภาษาไทย สาระฯวิชาคณิ ตศาสตร สาระฯวิชาภาษาอังกฤษ สาระฯวิชาคอมพิวเตอรและการงานอาชีพ ซึ่งเปQน
รายวิชาที่เสริมสรIางใหIผูIเรียนมี การอ/าน การเขียน และการสื่อสาร กระบวนการคิด วิเคราะห แสวงหาความรูI และเกิด
ความคิดริเริ่มสรIางสรรค รวมถึงสามารถนําความรูIที่ไดIไปประยุกตใชI ในชีวิตประจําวัน จากการฝ‹กประสบการณเสริ ม
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIและทักษะต/าง ๆ ทางโรงเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญ จึงไดI
จัดทําโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาขึ้นประกอบดIวยกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาไทย เปQนกิจกรรมที่ใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะการอ/าน
การเขียนและการสื่อสารภาษาไทย ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะคณิตศาสตร โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะทางคณิตศาสตร
ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาต6างประเทศ โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะการอ/า น
การเขียนและการสื่อสารภาษาต/างประเทศ ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านคอมพิวเตอร โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะดIานการใชI
คอมพิวเตอรตามโปรแกรมที่เรียนตามหลักสูตร ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านงานประดิษฐโดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะการประดิษฐ
ตามหลักสูตรในแต/ละระดับชั้น
3. โครงการส6 งเสริ ม ทั ก ษะวิ ท ยาศาสตร เปQ น โครงการที่ ส/ง เสริ ม ใหI ผูIเรี ย นไดI มีก ารเสริ ม สรI างกระบวนการคิ ด
วิเคราะห ทดลอง แสวงหาความรูI เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูI ความคิดริเริ่มสรIางสรรค ทักษะต/าง ๆ และนําความรูIไป
ใชIใหIเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมในวันวิทยาศาสตรแห/งชาติ ที่ส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIมีการฝ‹กทักษะในดIา น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งทําการจัดกิจกรรมเปQนสัปดาหวิทยาศาสตร เพื่อใหIผูIเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญของ
พระบิ ดาแห/ ง วิ ทยาศาสตรไทย ในวั นที่ 18 สิ ง หาคม ของทุ กปL ผ/ า นทางกิ จกรรมต/ าง ๆ เช/ น การแข/ งขั นตอบปa ญหา
วิทยาศาสตร การเขIาร/วมกิจกรรมฐานความรูIทางวิทยาศาสตร การแข/งขันออกแบบและผลิตชุด mascot อนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลIอม
2) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให#มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
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1. แผนงานสรรหาและปฐมนิเทศบุคลากร โรงเรียนดําเนินการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขั้นตอน
ดังต/อไปนี้
 การจัดอั ตรากํา ลัง มีการสํารวจบุ ค ลากรในช/ วงเดื อนมี นาคม ประสานกับฝ]า ยบุ ค ลากร ฝ]ายวิชาการ
หัวหนIากลุ/มสาระฯ/หั วหนIา งาน เพื่อร/วมกั นพิ จารณาสรรหาบุ ค ลากรใหI เพี ยงพอในขั้ นตอนของการ
คัดเลือกบุคลากรนั้น จัดใหIมีการทดลองสอนและสัมภาษณพรIอมทั้งบันทึกเปQนลายลักษณอักษร เพื่อใหI
ไดIบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถสอดคลIองกับความตIองการ ภายหลังจากที่รับเขIามาทํางาน
แลIว โรงเรียนยังจัดการปฐมนิเทศบุค ลากรใหม/ เพื่อใหIเขIาใจงาน สามารถปรับตัว และอยู/ร/วมกันบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมองคกรไดI
 การจัดการประเมินคุณภาพบุคลากร ในช/วงทดลองงาน โดยหัวหนIาฝ]าย หัวหนIางาน หัวหนIากลุ/มสาระฯ
ตามขอบข/ายของงาน
 การจัดทําทะเบียนประวัติ ฝ]ายบุคลากรจัดทําแฟ•มประวัติ โดยในแฟ•มจะรวบรวมเอกสารจําเปQนทั่ วไป
และเอกสารเกี่ยวกับวิชาชีพ
2. แผนงานพั ฒนาบุ คลากร โรงเรียนดําเนิ นการส/งเสริมใหIครูและบุคลากรทางการศึกษาไดIรับการพัฒนาอย/ าง
ต/อเนื่อง ประกอบดIวย
 การจั ดการส/ง เสริ มการศึ กษาเพิ่ ม วุ ฒิก ารศึ กษา ผูI อํ า นวยการโรงเรี ยนพิ จารณาส/ ง ครู ศึก ษาต/ อระดั บ
ปริญญาโท
 การจัดการอบรมส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทักษะการทํางาน การแบ/งปaนและการอยู/ร/วมกัน
 การส/งเสริมการแสวงหาความรูIเพิ่มเติม เขIาร/วมการอบรมกับหน/วยงานภายนอกต/างๆ
 การจัดการพัฒนาบุคลากรสมัครใหม/ จัดกิจกรรมเพื่อใหIครูใหม/เขIาใจวัฒนธรรมองคกรของคณะภคิ ณี
เซนตปอล เดอ ชารตร
 ส/งเสริมบุคลากรศึกษาภาษาต/างประเทศ
3. แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการสรIางขวัญและกําลังใจแก/ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงาน จึงไดIมีการจัดปaจจัยพื้นฐานต/างๆดังนี้
 การจัดกิจกรรมสรIางขวัญและกําลังใจ ไดIแก/ อาหารกลางวัน เครื่องแบบ การตรวจสุขภาพ ทัศนศึกษา
ประจําปL ค/าอบรม เบี้ยเลี้ยง เวลาไปอบรมนอกสถานที่ เครื่องแบบ ของขวัญโอกาสพิเศษต/างๆ
 การจัดกิจกรรมวันครูและวันเกษียณอายุ
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการอบรมสัมมนา
 พัฒนาการจัดกระบวนการสอนของครูแบบ Active Learning
 การพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0
 การใหIความรูIสรIางสื่อการสอน IT
5. โครงการทุนการศึกษา เปQนโครงการที่โรงเรียนเพื่อมอบขวัญและกําลังใจใหIผูIเรียน โดยงานแนะแนว ไดIร/วมมือ
กับสมาคมผูIปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มอบทุนการศึกษาแก/นักเรียนที่มีตIองการไดIรับความช/วยเหลือ
ทางดIานการเงิน โดยมีจุดมุ/งหมายเพื่อใหIนักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาต/อและอยู/ร/วมกับผูIอื่นไดIอย/างมีความสุข บน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
3) การวางแผนและการจัดการข#อมูลสารสนเทศอย6างเปaนระบบ
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตาม แผนงาน ดังต/อไปนี้
1. แผนงานสารสนเทศ เปQนงานที่ ทํา หนI าที่ จัด เก็ บขI อมู ลจากหน/ วยงานต/า งๆแลI วนํ ามาสัง เคราะห จัดทํ า เปQ น
สารสนเทศของโรงเรียน เพื่อนําไปใชIในการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ต/อไปโดยมีการ
ประชุมผูIแทนสารสนเทศฝ]ายต/างๆ เปQนระยะๆ

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล#อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต6อการจัดการเรียนรู#อย6างมีคุณภาพ
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล# อ ม มี ห น# าที่ ดูแ ลอาคารสถานที่ บรรยากาศ และสิ่ ง แวดลI อ มของ
สถานศึกษาเปQนองคประกอบที่สําคัญต/อการเรียนรูIของผูIเรียน มีการดูแลซ/อมแซมอาคารและจัดสภาพแวดลIอม บริหาร
จัดการใหIเกิดประโยชนสูงสุดต/อผูIเรียน มีอาคารสถานที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียนและปลอดภัย ใชIงานไดIอย/างเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และผูIรับบริการมีความสะดวกและพึงพอใจ ประกอบดIวย
 การสํารวจและซ/อมบํารุงอาคารสถานที่ สํารวจอาคาร 1 และอาคาร 2 เมื่อพบสิ่งชํารุด เขียนใบแจIงซ/อม
นําใบแจIงซ/อมส/งเสนอผูIบริหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซ/อม
 การจัดสภาพแวดลIอมของโรงเรียนใหIอยู/ในสภาพที่พรIอมใชIงานและเอื้อต/อการเรียนรูIอยู/เสมอ
 การจัดสภาพแวดลIอมของหIองเรียนใหIอยู/ในสภาพที่พรIอมใชIงานและเอื้อต/อการเรียนรูI มีการประกวด
ความสะอาดหIองเรียน
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 จัดรักษาความปลอดภัย โดยมีการจัดเวรยามในการดูแลรักษาความปลอดภัย มีการสาธิตการดับเพลิง
และซIอมหนีไฟ อย/างนIอยปรละ 1 ครั้ง
2. แผนงานพั สดุ -ครุภั ณฑ มีหนIาที่ในการจั ดหา พัสดุ-ครุภัณฑ ใหIหน/วยงานต/างๆโดย มีการสํารวจ จัดทําทะเบี ยน
จัดสรร และซ/อมบํารุง ใหIเปQนไปอย/างมีประสิทธิภาพอันจะส/งผลต/อการพัฒนาคุณภาพผูIเรียนและการพัฒนาโรงเรียนใหI
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย/างต/อเนื่อง ประกอบดIวย
 จัดการสํารวจพัสดุ – ครุภัณฑ ประจําปLการศึกษา ปLละ 2 ครั้ง เพื่อจัดหาพัสดุ-ครุภัณฑใหIเพียงพอกั บ
ความตIองการของบุคลากรในโรงเรียน
 จัดทําทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ โดยการนําใบสําเนาขอซื้ออุปกรณการสอนและพัสดุ-ครุภัณฑ จากงาน
จัดซื้อจัดจIางมาลงทะเบียน ในแบบบันทึกการลงทะเบียนและดําเนินการลงเลข ทะเบียนพัสดุ- ครุภัณฑ
 ซ/อมบํารุงพัสดุ-ครุภัณฑ ดําเนินการโดยเขียนใบแจIงซ/อมส/งหIองธุรการ นําใบแจIงซ/อมส/งเสนอผูIบริหาร
เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซ/อม เมื่อดําเนินการซ/อมเรียบรIอยแลIว บันทึกประวัติการซ/อม
 จั ดซ/ อ มบํ า รุ ง ทํ าการสํ า รวจเครื่ อ งใชI ไฟฟ• า ทุ ก ประเภท เมื่ อมี สิ่ง ที่ ตIอ งซ/ อ มเขี ยนใบแจI ง ซ/ อมส/ ง เสนอ
ผูIบริหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซ/อม เมื่อดําเนินการซ/อมเรียบรIอยแลIว บันทึกประวัติการซ/อม
 จั ดสรรเครื่ อ งใชI ไฟฟ• า ใหI บุคลากรสํ า รวจเครื่ องใชI ไฟฟ• า ทุ ก ประเภทและแจI งขอซื้ อ เครื่ องใชI ไ ฟฟ• า ที่
ตIองการใชIในการปฏิบัติหนIา แลIวนําเสนอต/อผูIบริหารเพื่อพิจารณาจัดสรรเครื่องใชIไฟฟ•าตามที่ผูIบริหาร
อนุมัติ
3. แผนงานทรัพยากรเพื่อการเรียนการศึกษา เปQนแผนงานที่มีหนIาที่จัดสรรอุปกรณการสอน และเทคโนโลยี
จัดสรรเครื่องดนตรีไทย–สากล และจัดซ/อมอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัยใหIกับครูบุคลากร และนักเรี ยนไดI
คIนควIาและเรียนรูIนอกเหนือจากการเรียนในหIองเรียน เพื่อนําความรูIที่ไดIมาผสมผสานใหIเกิดการเรียนรูIมากที่สุด รวมทั้ง
สามารถนําไปใชIประโยชนทั้งดIานการเรียนและในชีวิตประจําวันใหIมีประสิทธิภาพ ประกอบดIวย
- การจัดสรรอุปกรณการสอนและเทคโนโลยี มีการสํารวจอุปกรณการสอนและเทคโนโลยี พรIอม
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรในหI องเรี ยน และหIองปฏิ บัติการนั ก เรี ยน และครู จัดสรรเครื่อ งฉาย
Projector ในหI อ งเรี ย น,หI อ งปฏิ บั ติ ก าร และหI อ งฝ] า ยต/ า งๆ จั ด หาเครื่ อ ง Printer ประจํ า ทุ ก
หI อ งปฏิ บัติก าร จั ดหาเครื่ อ งฉาย Visualizer และคอมพิวเตอรสํ า หรั บหI อ งประกอบการต/า ง ๆ
จัดบริการถ/ายภาพ
- จัดสรรดนตรีไทย – สากล มีการสํารวจอุปกรณดนตรีไทย-สากลทุกประเภท พรIอมทั้งจัดสรรเครื่อง
ดนตรีไทยสากลในหIองปฏิบัติการของนักเรียน พรIอมทั้งจัดการบันทึกทําทะเบียนสื่อเทคโนโลยีทุก
ประเภท
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- กิจกรรมการบริการ Internet และWi-Fi มีการสํารวจและกําหนดจุดติดตั้งอุปกรณขยายสัญญาณ
Wi-Fi พรIอมทั้งจัดสรรติดตั้งอุปกรณ ขยายสัญญาณ Wi-Fi ในหIองเรียน
- จัดซ/อมอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน และ ItดําเนินการโดยเขียนใบแจIงซ/อมส/งหIองธุรการ นําใบ
แจIงซ/อมส/งเสนอผูIบริหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซ/อม เมื่อดําเนินการซ/อมเรียบรIอยแลIว
บันทึกประวัติการซ/อม
4. โครงการส6งเสริมให#โรงเรียนเปaนสังคมแห6งการเรียนรู# เปQนโครงการที่ส/งเสริมใหIโรงเรียน สรIางและพัฒนา
แหล/งการเรียนรูIภายในโรงเรียน ใหIมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูIภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาใหIผูIเรียนมีการเรียนรูIแบบยั่งยืน โดย
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น เพื่อใหIผูIเรียนไดIมีทักษะในการแสวงหาความรูIดIวยตนเองรักการเรียนรูIและพัฒนา
ตนเองอย/างต/อเนื่อง จึงไดIจัดกิจกรรมสรIางพัฒนาสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียนใหIเปQนแหล/งการเรียนรูI กระตุIนใหIผูIเรียน
ไดIเรียนรูIถึงทุกกลุ/มเป•าหมาย อาทิ เช/น ความรูIจากบอรดนิเทศตามระเบียงชั้นเรียน และแผ/นพับ 8 กลุ/มสาระการเรียนรูI

5. แผนงานห#องสมุดและแหล6งเรียนรู# หIองสมุด โรงเรียนมีการจัดหIองสมุดไวIบริการใหIนักเรียนใชIเปQนแหล/งการ
เรียนรูIเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยสรรหาหนังสือและเครื่องอิเล็กทรอนิ กในการใหIบริการใหIผูIใชIบริ การ
หIองสมุดไดIรับความรูIเพิ่มพูนมากขึ้น และส/งเสริมใหIนักเรียนแสวงหาความรูIดIวยตนเองตั้งอยู/ที่อาคาร 2 ชั้น 4 มีพื้นที่
ใหIบริการ 120 ตารางเมตร ขนาดประมาณ 1 หIองเรียน ใหIบริการยืมหนังสือ วารสาร และวัสดุสิ่งพิมพ เป€ดใหIบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 7.00 – 16.30 น. มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 22,272 เล/มไวIบริการ คณะเซอร
ครู และนัก เรี ยน การเขIาใชI บริ ก ารยื มหนั ง สื อ ครูและนั กเรี ยนใชI บัตรประจํ า ตั วที่ โรงเรี ยนออกใหI โดยสแกนบั ตรเขI า
หIองสมุ ดเพื่ อ เก็ บสถิ ติ มีการจัดระบบเก็ บหนั งสื อ เปQนหมวดหมู/ ตามระบบทศนิ ยมของดิ วอี้ จัดเก็ บขI อมู ลหนั ง สื อใน
คอมพิวเตอร และยังมีบริการยืมหนังสือ สิ่งพิมพ CD- ROM และ ใชIบริการ INTERNET ดIวย มีการเก็ยสถิติการเขIาใชI
บริการ การยืมหนังสือ การใชIคอมพิวเตอร

5) การดําเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปaนระบบและมีประสิทธิผล (เพิ่มเติมของโรงเรียน)
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานนโยบายและแผน
 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การจัดการศึ ก ษาระยะ 5 ปLของสถานศึก ษา ประกอบดI วย คณะกรรมการดํ า เนิ นงาน หัวหนI า งาน
หัวหนIากลุ/มสาระฯทั้ง 8 กลุ/มสาระฯ ร/วมกันศึกษาขIอมูลจาก นโยบายปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห/ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ กI ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประเมินภายนอก (สมศ.)รอบที่ 3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
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โรงเรียน การประชุมผูIปกครอง การประชุมผูI ปกครองเครื อ ข/า ย สารสนเทศของโรงเรี ยน และการ
วิเคราะหสภาพปaญหาและความตIองการจําเปQนของสถานศึกษา ทั้งภายนอก-ภายในดIวยขบวนการ
SWOT จากบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวย แลIว
นํามากําหนดเปQน วิสัยทัศน พันธกิจและเป•าหมาย ของสถานศึกษาเพื่อจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพ
การจั ดการศึ ก ษาระยะ 5 ปL โดยกํ า หนด แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส อดคลI อ งกั บมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป•าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนดไวI
แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ
จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ
จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น ปฏิ บัติ ง าน โดยนํ า แผนปฏิ บัติ ก ารประจํ า ปL ม ากํ า หนด ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่
เหมาะสมไม/ซ้ําซIอนกันนําไปสู/การปฏิบัติที่ชัดเจน กําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL
การกํ ากั บ ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผล โดยจัดใหI หัวหนIา ฝ]าย/หั วหนIางาน เปQนผูIกํ า กั บ
ติ ดตาม การดํ าเนิ นงานในฝ]า ย/งานของตนเอง ตามที่ กํ า หนดในปฏิ ทิน ปฏิ บัติง านแลI ว นํ าผลการ
ปฏิบัติงานที่เสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหตามปฏิทิน นําผลจากการรายงานไป
จัดทําสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปL และ แผนพัฒนาฯ ต/อไป
จั ด ทํ า การประเมิ น ความพึ ง พอใจ ต/ อ การบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการตั ด การศึ ก ษาจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู
จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอที่มีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยที่ สุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป

2. แผนงานธุรการ
 งานสารบรรณ เปQนงานเกี่ยวกับการจัดส/งหนังสือตลอดจนเอกสารของโรงเรียนดังนี้
- รับ–ส/ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส/งหนัง สือตลอดจนเอกสารใหIบุคคลหรือ หน/วยงานที่
เกี่ยวขIอง
- ลงทะเบียนตามลําดับเลขที่และลงบันทึกในทะเบียน รับ- ส/ง หนังสือ แลIวนําเสนอผูIอํานวยการ
- แยกประเภทจดหมาย / หนังสือในแต/ละฝ]าย และแจกจ/ายไปยังฝ]าย / กลุ/มสาระฯ / ผูIเกี่ยวขIอง
- บันทึกการรับเอกสารในสมุดบันทึก
- จัดพิมพจดหมายเวียน จดหมายออก คําสั่งภายใน / ภายนอก
 การเงิน-บัญชี เปQนงานที่ทําหนIาที่รับค/าธรรมเนียมการศึกษาและการเบิกจ/ายเงินของโรงเรียนดังนี้
- เก็บค/าธรรมเนียมการศึกษาในแต/ละปLการศึกษา
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-

ออกใบเสร็จรับเงินเปQนหลักฐานการรับเงินทุกประเภท
ออกหนังสือติดตามค/าธรรมเนียมการศึกษาจากผูIปกครองที่คIางจ/าย
จัดทําบัญชีรายรับ รายจ/ายทั้งหมดเสนอต/อผูIอํานวยการทุกสัปดาห
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ-จ/ายเงินใหIเปQนระบบสะดวกต/อการตรวจสอบ
จัดระบบการเงินใหIมีความทันสมัยและรวดเร็ว
จ/ายเงินสด / เช็ค ใหIผูIเบิกซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ / ค/าใชIจ/ายต/างๆค/าอบรม / สัมมนา / เงินเลี้ ยง
ตามที่ไดIรับอนุมัติจากผูIอํานวยการ
- ตรวจสอบจากการเบิกจ/ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปL
- สรุปการจ/ายเงินงบประมาณของแต/ละงาน โครงการ และฝ]าย รวบรวมอยู/ในแผนงานของโรงเรียน

 จัดซื้อ จัดจ#าง
- ผูIขอซื้อบันทึกขIอมูลในใบสั่งซื้ออุปกรณการสอนและพัศดุ – ครุภัณฑ ส/งหัวหนIางานจัดซื้อจัดจIาง
เสนอผูIอํานวยการพิจารณาอนุมัติ
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจIาง โดยนําเสนอราคาสินคIาต/อผูIอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ผ/านการอนุมั ติแ ลIวหั วหนIางานจั ดซื้ อจั ดจIาง / ผูIไดIรับมอบหมายดําเนิ นการจั ดซื้อ จั ดจIาง โดย
ติดต/อกับผูIขายโดยตรงใหIทําสัญญาว/าจIางกับผูIอํานวยการ
- เมื่อผูIขายนําสินคIามาส/ง หัวหนIางานจัดซื้อจัดจIาง / ผูIรับผิดชอบขอซื้อ ตรวจรับผลิตภัณฑ
- หัวหนIางานจัดซื้อจัดจIาง ส/งสําเนาใบขอซื้ออุปกรณการสอนและพัสดุ – ครุภัณฑใหIผูIรับผิดชอบ
งานพัสดุ – ครุภัณฑเพื่อลงทะเบียนในแบบบันทึกการลงทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ
- หัวหนIางานจัดซื้ อจั ดจIาง / ผูIขอซื้อ ส/งใบสินคIา / ใบวางบิล พรIอมใบขอซื้ออุ ปกรณ ใบสํ า คั ญ
จ/ายเงิน เสนอผูIอํานวยการการเพื่อพิจารณาอนุมัติชําระเงิน
- คัดเลือกและประเมินผูIขายเพื่อใชIบริการปLต/อไป
3. แผนงานบริหารทั่วไป
 การบริการ
- จัดการประชาสัมพันธกับหน/วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งทางเว็บไซต วารสาร
- ประชาสัมพันธภายในและใหIการตIอนรับผูIมาติดต/อกับทางโรงเรียน
- จัดการบริการทั่วไปและใหIบริการรถโรงเรียน
 การประชุม
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร/วม 4 ฝ]าย
- คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียน
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4. แผนงานหลักสูตร มีหนIาที่จัดทํา
- โครงสรI า งหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและงานวิ ชาการและนํ า
หลักสูตรเสนอต/อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติใหIใชIในสถานศึกษา
- จัดทําโครงสรIางรายวิชา 8 กลุ/มสาระโดยหั วหนIากลุ/มสาระการเรียนรูIและสมาชิ กในกลุ/ม สาระ
และดําเนินการใชIหลักสูตรโดยคุณครูผูIสอนทุกท/าน
- จัดทําการประเมินการใชIหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการประเมินจาก คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา คุณครูผูIสอน ผูIปกครอง และนักเรียน และนําผลการประเมินเสนอต/อ
ผูIบริหารสถานศึกษา
3. การมีส6วนร6วมของผู#เกี่ยวข#องทุกฝDาย และการร6วมรับผิดชอบต6อผลการจัดการศึกษาให#มีคุณภาพและได#มาตรฐาน
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงานดังต/อไปนี้
1. แผนงานนโยบายและแผน
 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปLของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/ ม สาระฯทั้ ง 8 กลุ/ ม สาระฯ ร/ ว มกั นศึ ก ษาขI อ มู ลจาก นโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา พระราชบั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห/ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ กI ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประเมินภายนอก (สมศ.)รอบที่ 3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรี ยน การประชุม ผูIปกครอง การประชุม ผูI ปกครองเครื อข/ า ย สารสนเทศของโรงเรี ยน และการ
วิเคราะหสภาพปa ญหาและความตI อ งการจํา เปQ นของสถานศึ กษา ทั้งภายนอก-ภายในดI วยขบวนการ
SWOT จากบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวย แลIวนํามา
กําหนดเปQน วิสัยทัศน พันธกิจและเป•าหมาย ของสถานศึกษาเพื่อจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระยะ 5 ปL โดยกําหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลIองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และบรรลุเป•าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนดไวI แลIวนําไปเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ
 จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ
 จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น ปฏิ บัติ ง าน โดยนํ า แผนปฏิ บัติก ารประจํ า ปL ม ากํ า หนด ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่
เหมาะสมไม/ซ้ําซIอนกันนําไปสู/การปฏิบัติที่ชัดเจน กําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL
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 การกํ ากับ ติดตาม การดําเนิ นงานและรายงานผล โดยจัดใหI หัวหนIา ฝ]า ย/หั วหนIางาน เปQนผูI กํ า กั บ
ติ ดตาม การดํ า เนิ นงานในฝ] า ย/งานของตนเอง ตามที่ กํ า หนดในปฏิ ทิ นปฏิ บัติ ง านแลI ว นํ า ผลการ
ปฏิบัติงานที่เสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหตามปฏิทิน นําผลจากการรายงานไป
จัดทําสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปL และ แผนพัฒนาฯ ต/อไป
 จั ด ทํ า การประเมิ น ความพึ ง พอใจ ต/ อ การบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการตั ด การศึ ก ษาจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู
 จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอที่มีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยที่ สุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป
2. แผนงานบริหารทั่วไป
 การบริการ
- จัดการประชาสัมพันธกับหน/วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งทางเว็บไซต วารสาร
- ประชาสัมพันธภายในและใหIการตIอนรับผูIมาติดต/อกับทางโรงเรียน
- จัดการบริการทั่วไปและใหIบริการรถโรงเรียน
 การประชุม
- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- คณะกรรมการร/วม 4 ฝ]าย
- คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียน
- จัดทําบันทึกการประชุม
3. กิจกรรมเครือข6ายผู#ปกครอง เปQนส/วนหนึ่งของโครงการประสานรัก เปQนกิจกรรมเพื่อสรIางความสัมพันธที่ดีต/อ
กันระหว/างผูIปกครอง ครู และนักเรียนในทุกระดับชั้นเรียน ในการที่จะร/วมกันระดมความคิดเห็น ขIอเสนอแนะต/าง ๆ ใน
การช/วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน ในการร/วมกันพัฒนานักเรียน ในดIานการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะชีวิต และ
นํามาซึ่งการปฏิบัติใหIเห็นเปQนรูปธรรมใหIประสพความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต/อตัวนักเรียนเองในอนาคต
4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ตามแผนงานดังต/อไปนี้
1. แผนงานนโยบายและแผน
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 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปLของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/ ม สาระฯทั้ ง 8 กลุ/ ม สาระฯ ร/ ว มกั นศึ ก ษาขI อ มู ล จาก นโยบายปฏิ รู ปการศึ ก ษา พระราชบั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห/ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ กI ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประเมินภายนอก (สมศ.)รอบที่ 3 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยน การประชุ มผูI ปกครอง การประชุ มผูI ปกครองเครื อข/ า ย สารสนเทศของโรงเรี ยน และการ
วิเคราะหสภาพปa ญหาและความตI อ งการจํา เปQ นของสถานศึ กษา ทั้งภายนอก-ภายในดI วยขบวนการ
SWOT จากบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวย แลIวนํามา
กําหนดเปQน วิสัยทัศน พันธกิจและเป•าหมาย ของสถานศึกษา เพื่อจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระยะ 5 ปL โดยกําหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลIองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และบรรลุเป•าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนดไวI แลIวนําไปเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ
 จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ
 จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น ปฏิ บัติ ง าน โดยนํ า แผนปฏิ บัติ ก ารประจํ า ปL ม ากํ า หนด ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่
เหมาะสมไม/ซ้ําซIอนกันนําไปสู/การปฏิบัติที่ชัดเจน กําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL
 การกํ ากั บ ติดตาม การดําเนิ นงานและรายงานผล โดยจัดใหI หัวหนIา ฝ]าย/หั วหนIางาน เปQนผูIกํ า กั บ
ติ ดตาม การดํ า เนิ นงานในฝ] า ย/งานของตนเอง ตามที่ กํ า หนดในปฏิ ทิ นปฏิ บัติ ง านแลI ว นํ า ผลการ
ปฏิบัติงานที่เสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหตามปฏิทิน นําผลจากการรายงานไป
จัดทําสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปL และ แผนพัฒนาฯ ต/อไป
 จั ด ทํ า การประเมิ น ความพึ ง พอใจ ต/ อ การบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการตั ด การศึ ก ษาจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู
 จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอที่มีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยที่ สุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป

3. ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาดIวยกระบวนการบริหารและการจัดการของผูIบริหารสถานศึกษาที่ เปQ น
ระบบ ยึดหลักธรรมมาภิบาล มีความโปร/งใส ใหIโอกาสบุคลากรไดIมีส/วนร/วม ส/งผลใหIสถานศึกษา มีความเจริญกIาวหนIา
ไดIรับความเชื่อถือและไวIวางใจจากผูIปกครองของนักเรียนมาเปQนระยะเวลานาน
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ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู#บริหารสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นพิจารณา
รIอยละ ระดับคุณภาพ
การมีเปHาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
1. โรงเรียนมีการกําหนดเป•าหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
100
ดีเยี่ยม
ศึกษาชาติ และสอดคลIองกับความตIองการของชุมชน ทIองถิ่นอย/างชัดเจน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. การดํ า เนิ นงานบริ ห ารและจั ดการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเปQ นระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 92.16
ดีเยี่ยม
(เพิ่มเติมของโรงเรียน)

2. การวางแผนและดํ า เนิ น งานพั ฒ นาวิ ชาการ เนI น คุ ณ ภาพของผูI เรี ย นรอบดI า น ทุ ก
กลุ/มเป•าหมาย ทุกคน และดําเนินงานอย/างเปQนรูปธรรม
3. ครูและบุคลากรไดIรับการพัฒนาใหIมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรูIความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานตําแหน/ง
4. ครู บุคลากรและนักเรียนไดIรับการมอบขวัญและกําลังใจจากโรงเรียน

94.00

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

100

ดีเยี่ยม

(เพิ่มเติมของโรงเรียน)

5. การบริหารจัดการขIอมูล สารสนเทศมีความถูกตIอง ครบถIวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชI 94.00
ดีเยี่ยม
ไดIและดําเนินการอย/างเปQนระบบ
6. การจัดสภาพแวดลIอมทางกายภาพและสังคมดี และกระตุIนใหIผูIเรียนใฝ]เรียนรูI ทั่วถึงทุก 94.16
ดีเยี่ยม
กลุ/มเป•าหมาย
7. การจัดบริการสื่อและบริการเทคโนโลยีมีความเหมาะสม (เพิ่มเติมของโรงเรียน)
90.93
ดีเยี่ยม
การมีส6วนร6วมของผู#เกี่ยวข#องทุกฝDาย และการร6วมรับผิดชอบต6อผลการจัดการศึกษาให#มีคุณภาพและได#มาตรฐาน
1. ผูIเกี่ยวขIองทุกฝ]ายมีความพึงพอใจในการมีส/วนร/วม และมีเครือข/ายความร/วมมือในการ 95.80
ดีเยี่ยม
รับผิดชอบต/อผลการจัดการศึกษาใหIมีคุณภาพและไดIมาตรฐาน
การกํากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
1. การกํากับติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความ 95.10
ดีเยี่ยม
เหมาะสม ชัดเจน และเป€ดโอกาสใหIผูIเกี่ยวขIองมีส/วนร/วม
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2
ดีเยี่ยม
เกณฑระดับคุณภาพ ; ต่ํากว/ารIอยละ 50.00 = ปรับปรุง ; 50.00 – 74.99 = พอใชI ; 75.00 – 89.99 = ดี ; 90.00 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม

75

SAR อัสสัมชัญคอนแวนต ปการศึกษา 2560

4. จุดเด6น
โรงเรียนมีการกําหนดเป•าหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ และสอดคลIอง
กับความตIองการของชุมชน ทIองถิ่นอย/างชัดเจน มีการส/งเสริมครูและบุคลากรใหIไดIรับการพัฒนาใหIมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพมีความรูIความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหน/งอย/างสม่ําเสมอ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนIาที่เปQน
อย/างดี มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย/างเหมาะสม ชัดเจน และเป€ด
โอกาสใหIผูIเกี่ยวขIองมีส/วนร/วม ส/งผลใหIการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและไดIมาตรฐาน ผูIเกี่ยวขIองทุกฝ]ายมีความพึง
พอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของผูIบริหาร

5. จุดควรพัฒนา
การบริการคอมพิวเตอรสืบคIนในหIองสมุดใหIมีคุณภาพในการใชIงานใหIมากขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ
1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาส/งเสริมใหIครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปQนสําคั ญดI วย
กระบวนการที่หลากหลาย มีการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนอย/างสม่ําเสมอ ส/งเสริมใหIครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําไป
แกIปaญหาผูIเรียนที่มีความบกพร/อง มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหIสอดคลIองกับความตIองการของผูIปกครอง ผูIเรียน
ชุมชนและทIองถิ่นมีการพัฒนาสู/ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล โดยเนIนการสื่อสารดIวยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มี
การจัดทําแผนการสอนตามวิธีการสอนและกระบวนการสอนที่หลากหลาย ใชIสื่อการสอนที่เหมาะสม ส/งเสริมการใชIนวตก
รรมและเทคโนโลยีในการช/วยสอน มีการสอดแทรกคุณธรรมตามคุณค/าพระวรสาร ตามประเด็นการพิจารณา ดังต/อไปนี้

ประเด็นการพิจารณา
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร#างโอกาสให#ผู#เรียนทุกคนมีส6วนร6วม
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน มีหนIาที่
- จัดอัตรากําลังครูเขIาสอน จัดครูเขIาสอนและจัดตารางสอนดําเนินการโดยหัวหนIากลุ/มสาระการเรียนรูI 8
กลุ/มสาระฯ นําเสนอเพื่อขอผูIอํานวยการเพื่อขออนุมัติ
- ครูผูIสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูI หัวหนIากลุ/มสาระฯ 8 กลุ/มสาระฯตรวจแผนการจัดการเรียนรูIและ
ประเมินผลการใชIแผนการจัดการเรียนรูI ดIวยกระบวนการต/างๆที่เนIนผูIเรียนมีส/วนร/วม
- ครูผูIสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท ปLละ 1 เรื่อง
- ครูผูIสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน คัดเลือกแบบเรียน เอกสารประกอบการสอน
จัดการสอบและประเมินผล
- รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจําปL ประเมินผล/
สรุปผล ติดตามและประเมินผลแผนงาน รายงานสรุปผลการดําเนินงานต/อผูIบริหาร

2. โครงการพั ฒนาการจั ดการเรี ย นรู# โดยเน# นผู# เ รี ย นเปa นสํ าคัญ เปQนโครงการที่ จัด ทํา ขึ้ นเพื่ อใหI ครูมีก ารจั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่สรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วม เปQนกระบวนการจัดการเรียนรูIแบบ Active Learning
ที่สอดคลIองกับการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ที่เนIนการเรียนรูIที่ผูIเรียนคิดวิเคราะห สรIางสรรค สรIางความรูI มีการวัดและ
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ประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูจะตIองมีความรูIความเขIาใจและมีความสามารถในการพัฒนาผูIเรียน ดังนั้นครูผูIสอนควร
ไดIรับการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูIบูรณาการตามตัวชี้วัดเพื่อการเปQนครูมืออาชีพประกอบดIวย 2 กิจกรรมคือ
 กิจกรรมการสอนโดยใช# IT ช6วยสอน เปQนกิจกรรมที่จัดใหIครูไดIอบรมการใชIโปรแกรมจากบริษัทไมโคร
ซอลฟ ในการช/วยทําสื่อการสอน มาใชIสอนนักเรียนโดยโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาอบรมใหIความรูIเปQน
เวลา 2 วัน
 กิจกรรมจัดการอบรมครู Active Learning เปQนกิจกรรมที่จัดใหIครูไดIอบรมการทําแผนการสอนแบบ
Active Learning โดยโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาอบรมใหIความรูIเปQนเวลา 1 วันแลIวใหIครูจัดทํา
แผนการสอนแบบ 5 STEPs

3. โครงการสู6ความเปaนเลิศด#วย กระบวนการวิจัย เปQนโครงการที่ฝ]ายวิชาการไดIตระหนักถึงความสําคัญ
ที่จะส/งเสริมใหIผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกIปaญหา
และนําไปประยุกตใชIในสถานการณต/างๆอย/างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูIอื่น และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
และครูมีการจัดการเรียนการสอนที่สรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วมดําเนินกิจกรรม โดยใหIนักเรียน ระดับ ม.1 – ม.6 ทํา
โครงงานตามรายวิชา จัดกิจกรรมเปQนโครงงานส/งเสริม 8 กลุ/ม สาระ โดยแบ/งกลุ/มนักเรียนในแต/ละหIองเปQน 8 กลุ/มสาระ นักเรียนทํา
โครงงานตามรายวิชาที่สนใจ โดยจัดทําเปQนงานวิจัย 5 บท แต/งตั้งครูคอยดูแลเปQนระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงาน ดําเนินการส/ง

โครงการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1ส/ง 3 บท ครั้งที่ 2 ส/งเมื่อครบ 5 บท ประเมินคะแนนนําไปตัดเกรดใน 8 รายวิชาและมีการแสดงผล
งานในวันวิชาการ

4. โครงการวันวิชาการ เปQนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหIนักเรียนไดIนําเสนอผลงานจากการทําโครงงานบูรณาการ
8 กลุ/มสาระฯโดยใหIนักเรียนทุกหIองจัดในหIองตนเอง รวมทั้งหมด 30 หIอง (ยกเวIนนักเรียนชั้น ม.6) และใหIนักเรียนทุกคน
เขIาชมเพื่อตอบคําถามส/งฝ]ายวิชาการ
5. โครงการค6 า ยวิ ท ยาศาสตร เปQ น โครงการที่ ส/ ง เสริ ม ใหI ผูI เ รี ย นไดI มี ก ารฝ‹ ก ทั ก ษะในดI า นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพิ่มเติมจากในหIองเรียน การทํางานร/วมกันกับผูIอื่น เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIร/วมกัน ฝ‹กประสบการณใน
การอยู/ค/ายนอกสถานที่ ซึ่งทําการเขIาค/าย ณ วังดุมเมาทเทนแคมป` จังหวัดกาญจนบุรี เปQนจํานวน 3 วัน 2 คืน
6. โครงการ Art Show เปQนโครงการที่กลุ/มสาระการเรียนรูIศิลปะจัดขึ้นเพื่อเป€ดโอกาศใหIนักเรียนไดIแสดงทั กษะ
ทางศิลปะและความคิ ดสรIา งสรรค ทั้งนี้เพื่ อใหI เกิ ดความซาบซึ้ งในคุ ณค/าของศิ ลปะ ซึ่งมีผลต/อ คุ ณภาพชี วิตมนุ ษ ย ทั้ง
ร/างกาย จิตใจ สติปaญญา อารมณใหIสมบูรณยิ่งขึ้นและแสดงออกอย/างอิสระในศิลปะสาขาต/างๆ ประกอบดIวยสาระสําคัญ
คือ ทัศนศิลป` ดนตรีและนาฏศิลป` ประกอบดIวย 5 กิจกรรม ดังนี้
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 กิจกรรมประกวดผลงานทัศนศิลป` โดยครูใหIนักเรียนส/งตัวแทนหIองละ 2 คน ที่ผ/านการเรียนศิลปะมา








ตลอดปLการศึกษา มาเขIาร/วมการประกวดวาดภาพผลงานทัศนศิลป` ในระดับ ม.1-ม.5 ทั้งหมดจํานวน
60 คน โดยกําหนดหัวขIอ “เด็กไทยรูIทัน IT”เมื่อเสร็จสิ้นการแข/งขันจะตรวจผลงานพรIอมประกาศรางวัล
กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานทัศนศิลป` โดยครูคัดเลือกผลงานที่ผ/านการเรียนตลอดปLการศึกษา ที่มี
คุณภาพดีขึ้นไปเขIาร/วมการแสดงผลงานทัศนศิลป` นําผลงานมาติดไวIที่บอรดแสดงผลงานทัศนศิลป`ตั้งแต/
ระดับ ม.1 – ม.6
กิจกรรมการประกวดการเล/นดนตรีไทย โดยครูเป€ดรับสมัครนักเรียนเขIาร/วมการประกวดการเล/นดนตรี
ไทย โดยแบ/งเปQนระดับ ม.ตIน ไดIแก/ ม.1 ม.2 และ ม.3 โดยส/งตัวแทนเขIาร/วมการประกวดหIองละ 10 คน
กิจกรรมการประกวดการเล/นดนตรีสากล โดยครูเป€ดรับสมัครนักเรียนเขIาร/วมการประกวดการเล/นดนตรี
สากลโดยกําหนดใหIม.ปลายใชIเครื่องดนตรีใดสากลใดก็ไดI โดยแบ/งเปQนระดับ ม.ปลาย ไดIแก/ ม.4 และ ม.
5 โดยส/งตัวแทนเขIาร/วมการประกวดหIองละ 10 คน
กิจกรรมการประกวดนาฏศิลป` โดยครูเป€ดรับสมัครนักเรียนเขIาร/วมการประกวดนาฏศิลป`ที่ผ/านการเรียน
ตลอดปL ก ารศึ กษา มาเขI า ร/ วมการประกวดนาฏศิ ลป` ในระดั บ ม.1- ม.5 โดยส/ ง ตั วแทนเขI า ร/ว มการ
ประกวดหIองละ 10 คน

7. กิจกรรมส6งเสริมทักษะคณิตศาสตร เปQนส/วนหนึ่งของโครงการโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชา โดยใหIนักเรียนใน
แต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะทางคณิตศาสตร ดังนี้
- การฝ‹กทักษะการคํานวณ (ม.1-6) นักเรียนแต/ละระดับชั้นฝ‹กทักษะในการคิดคํานวณตามเนื้อหา และ
ตัวชี้วัดของแต/ละระดับชั้นและทดสอบความสามารถในดIานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นโดยใชI
เกณฑคื อ นั ก เรี ย นที่ ถื อ ว/ า ผ/ า นคื อ สอบไดI ค ะแนนรI อ ยละ 50 ขึ้ น ไป และแข/ ง ขั น คิ ด คํ า นวณและการ
แกIปaญหาคณิตศาสตรหาผูIชนะเลิศในต/ละระดับชั้น
- การส/งเสริมทักษะการวิเคราะหและสรIางสรรค (ม.1-5) กิจกรรมที่ใหIนักเรียนสรIางชิ้นงานโดยใชIหลักการ
คณิตศาสตรมาประยุกตตามความสนใจและนําเสนอชิ้นงาน
- คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน (ม.1- 3) กิจกรรมที่ใหIนักเรียนลงมือปฏิบัติตามฐานแกIปaญหาคณิตศาสตร
กับชีวิตประจําวัน
8. กิจกรรมส6งเสริมทั กษะด# านคอมพิว เตอร เปQนส/วนหนึ่งของโครงการโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชา โดยใหI
นักเรียนในแต/ละระดับชั้นไดIมีการฝ‹กทักษะดIานการใชIคอมพิวเตอรสรIางชิ้นงานออกมานําเสนอในรูปแบบ อาทิ เช/น โปสเตอร
โฆษณา หนังสือการตูนอิเล็คทรอนิกส การสรIางงานกราฟฟ€ก โดยแยกเปQนระดับชั้น ดังนี้ตามโปรแกรมที่เรียนตามหลักสูตร ดังนี้
- ระดับชั้น ม.1 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Keynote
- ระดับชั้น ม.2 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book
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-

-

ระดับชั้น ม.3 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Photoshop
ระดับชั้น ม.4 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม illustrator
ระดับชั้น ม.5 ฝ‹กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book
ระดับชั้น ม.6 ฝ‹กทักษะการสรIางเว็บเพจโดยใชIภาษา HTML
ครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอรในแต/ละระดับชั้นคัดเลือกผลงานนักเรียนที่มีความสามารในการใชI
คอมพิวเตอรทุกคนจากแต/ละหIองเรียนมาแสดงในแต/ละระดับชั้น
รับสมัครตัวแทนนักเรียนเขIาร/วมแข/งขันการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรมที่กําหนดในแต/ละระดับชั้น
ดําเนินการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับชั้นตามที่กําหนด
คัดเลือกผลงานนักเรียนที่ชนะการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับชั้นมารับรางวัล

9. กิ จกรรมส6 งเสริ ม ทั ก ษะด# า นการประดิ ษฐ เปQ นส/ วนหนึ่ ง ของโครงการโครงการส/ งเสริ มทั กษะรายวิ ชา เปQ น
กิจกรรมที่ใหIผูIเรี ยนแสดงศักยภาพทางดIา นงานประดิษฐ และแสดงผลงานโดยใชIความสรIางสรรคในการสรIางชิ้ นงาน
ออกมาจากวัสดุเหลือใชIหรือวัสดุที่มีในทIองถิ่นและส/งเขIาร/วมประกวดโดย
- ครูกลุ/มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประชุมเพื่ อวางแผนการเลื อกกิ จกรรมที่ จะนํามาใชI ใ นการ
แข/งขันประดิษฐสรIางสรรค
- รับสมัครตัวแทนนักเรียนที่เขIาร/วมกิจกรรม
- กําหนดระยะเวลาในการประดิษฐชิ้นงาน
- กําหนดวันส/งชิ้นงาน
- คัดเลือกชิ้นงานที่ชนะเลิศในแต/ละระดับชั้นมารับรางวัล
10. โครงการส6งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาคภาษาอังกฤษ เปQนโครงการที่ส/งเสริมใหIผูIเรียนไดI
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกIปaญหา และนําไปประยุกตใชIใน
สถานการณต/าง ๆอย/างเหมาะสมมีทักษะการสื่อสารดIานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR การฝ‹กทักษะในดIานการฟaง
การพูด การอ/าน และการเขียน ทางดIานภาษา เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหI
นักเรียนเกิดการเรียนรูIและมีทักษะต/าง ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร เปQนภาษาอังกฤษ ซึ่งทําการสอน
โดยคุณครูชาวต/างชาติ โดยผูIเรียนจะไดIเรียนรายวิชาคณิ ตศาสตรและวิทยาศาสตรเปQนภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 1 คาบ
ประกอบดIวย 2 กิจกรรมคือ
 กิจกรรมส6งเสริมคณิตศาสตรใช#ภาษาอังกฤษ เปQนส/วนหนึ่งของโครงการส/งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรภาคภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมดังนี้
- Math Invention กิ จ กรรมที่ ส/ ง เสริ ม ใหI นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปL ที่ 1-3 ไดI ใ ชI ค วามคิ ด
สรIางสรรค ในการสรIางผลงานจากรูปเรขาคณิต 3 มิติ นําเสนอเปQนภาษาอังกฤษ
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- Math Application กิจกรรมที่ส/งเสริมใหIนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4-5 ไดIนําความรูIที่ ไดIรั บ
จากการเรียนคณิตศาสตรเปQนภาษาอังกฤษไปใชIในชีวิตประจําวัน
- Math sat กิจกรรมที่ส/งเสริมใหIนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4-5 ไดIฝ‹กทักษะจากโจทยคณิตศาสตร
ที่เปQนภาษาอังกฤษ
- แข6งขันบูรณาการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปaนภาษาอังกฤษ (ม.ตIนและม.ปลาย) โดยการ
แข/งขันตอบปaญหาโดยใชIคําถามวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเปQนรางวัลชนะเลิศรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยแยกเปQนชั้นมัธยมศึกษาตอนตIนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
 กิจกรรมส6งเสริมวิทยาศาสตรใช#ภาษาอังกฤษ เปQนส/วนหนึ่งของโครงการส/งเสริมศักยภาพ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรภาคภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมดังนี้
- Science Experiment เปQนการใหIผูIเรียนไดIใชIทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
- Science Invention เปQนการใหIผูIเรียนไดIสรIางสิ่งประดิษฐจากการเรียนวิทยาศาสตร
11. โครงการส6งเสริมให#โรงเรียนเปaนสังคมแห6งการเรียนรู# เปQนโครงการที่ส/งเสริมใหIโรงเรียน สรIางและพัฒนา
แหล/งการเรียนรูIภายในโรงเรียน ใหIมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูIภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาใหIผูIเรียนมีการเรียนรูIแบบยั่งยืน โดย
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น เพื่อใหIผูIเรียนไดIมีทักษะในการแสวงหาความรูIดIวยตนเองรักการเรียนรูIและพัฒนา
ตนเองอย/างต/อเนื่อง จึงไดIจัดกิจกรรมสรIางพัฒนาและแสวงหาความรูIจากแหล/งการเรียนรูI โดยจัดสภาพแวดลIอมภายใน
โรงเรียนใหIเปQนแหล/งการเรียนรูI โดยใหIผูIเรียนไดIมีส/วนร/วมในการ จัดบอรดความรูIตามระเบียงชั้นเรียนและแผ/นพับ 8 กลุ/ม
สาระการเรียนรูI
12. แผนงานนิ เทศการเรี ยนการสอน เปQนงานที่ ตรวจสอบการสอนของครู ทุ กคนโดยหั วหนIา งานนิ เทศแต/ ง ตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศตามกลุ/มสาระการเรียนรูIและดําเนินการนิเทศในกลุ/มสาระฯการเรียนรูIของตนเอง หัวหนIากลุ/มสาระฯ
จัดตารางการนิเทศส/งหัวหนIางานนิเทศ คณะกรรมการดําเนินการนิเทศตามตารางการนิเทศและส/งผลการนิเทศที่หัวหนIาง
งานนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง และนําผลการนิเทศมารายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการในการนิเทศจัดเปQน 2 ประเภท คือ
 การนิเทศเพื่อพัฒนา แบ/งปQน 3 กลุ/ม
- ครูผั้สอนเขIาใหม/ (ครูใหม/-บรรจุใหม/ระยะเวลา 2 ปL ) รับการนิเทศเดือนละ 2 ครั้ง
- ครูผูIสอนบรรจุใหม/ระยะเวลา 3 - 5 ปL
รับการนิเทศเดือนละ 1 ครั้ง
- ครูสอนบรรจุระยะเวลามากกว/า 5 ปLขึ้นไป
รับการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 การนิเทศเพื่อประเมิน
- ครูสอนบรรจุระยะเวลามากกว/า 5 ปLขึ้นไป
รับการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท#องถิ่น
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน มีหนIาที่
- จัดอัตรากําลังครูเขIาสอน จัดครูเขIาสอนและจัดตารางสอน โดยหัวหนIากลุ/มสาระการเรียนรูIทั้ง8 กลุ/ม
นําเสนอเพื่อขอผูIอํานวยการเพื่อขออนุมัติ
- ครูผูIสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูI หัวหนIากลุ/มสาระฯ 8 กลุ/มสาระฯตรวจแผนการจัดการเรียนรูIและ
ประเมินผลการใชIแผนการจัดการเรียนรูI ดIวยกระบวนการต/างๆที่เนIนผูIเรียนมีส/วนร/วม
- ครูผูIสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท ปLละ 1 เรื่อง
- ครูผูIสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน คัดเลือกแบบเรียน เอกสารประกอบการสอน
จัดการสอบและประเมินผล
- รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจําปL ประเมินผล/
สรุปผล ติดตามและประเมินผลแผนงาน รายงานสรุปผลการดําเนินงานต/อผูIบริหาร

2. โครงการส6งเสริมให#โรงเรียนเปaนสังคมแห6งการเรียนรู# เปQนโครงการที่ส/งเสริมใหIโรงเรียน สรIางและพั ฒนา
แหล/งการเรียนรูIภายในโรงเรียน ใหIมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูIภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาใหIผูIเรียนมีการเรียนรูIแบบยั่งยืน โดย
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น เพื่อใหIผูIเรียนไดIมีทักษะในการแสวงหาความรูIดIวยตนเองรักการเรียนรูIและพัฒนา
ตนเองอย/างต/อเนื่อง จึงไดIจัดกิจกรรมสรIางพัฒนาสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียนใหIเปQนแหล/งการเรียนรูI กระตุIนใหIผูIเรียน
ไดIเรียนรูIถึงทุกกลุ/มเป•าหมาย อาทิ เช/น ความรูIจากบอรดนิเทศตามระเบียงชั้นเรียน และแผ/นพับ 8 กลุ/มสาระการเรียนรูI
3. โครงการแสวงหาความรู#จากแหล6งการเรียนรู#ภายนอก (ทัศนศึกษา) จัดขึ้นเพื่อส/งเสริมใหIนักเรียนไดI มีการ
เรียนรูIที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค ค/านิยมที่ดี
งามตามอัตลักษณของผูI เรี ยน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห/ง ชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการสําคัญในการพั ฒ นา
ประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนใหIมีความใฝ]รูI มุ/งเนIนการพัฒนาบนฐานภูมิปaญญาที่เกิดจากการ
ใชIความรูIและทักษะ สังคมไทยเปQนสังคมคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค/านิยม ประเพณี และ
วัฒนธรรม ดIวยกิจกรรมทัศนศึกษาตั้งแต/ระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่1- 6 ดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 พระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 2 ศูนยวิทยาศาสตร อพวช. จังหวัดปทุมธานี
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 เขื่อนป]าสักชลสิทธิ์ จังหวัด ลพบุรี
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 4 อุทธยานประวัติศาสตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
- ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 6 จังหวัดนครปฐม
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4. กิจกรรมแนะแนวสัญจร เปQนส/วนหนึ่งของโครงการคิดไม/ออกบอกแนะแนว เปQนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูIเรียนดIวย
วิธีส/งเสริมและตอบสนองความตIองการความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูIเรียน เป€ดโอกาสใหIผูIเรียนเขIาร/วม
กิ จกรรมตามความสนใจ รวมทั้ ง เป€ ด โอกาสใหI ผูIปกครองและชุ ม ชน เขI า มามี ส/ ว นร/ วมในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา มี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูIซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูIเรียน และเพื่อใหIครูมีการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษาและอาชีพ
รวมทั้งวิทยากรในดIานอื่นๆ ที่ผูIเรียนใหIความสนใจ มาพบปะ พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ที่เหมาะสม
ตลอดปLการศึกษา เพื่อใหIมีความรูI ทักษะ และเจตคติที่ดี พรIอมที่จะศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช/วงวัย ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น
5. กิจกรรมอุ ทยานการเรี ยนรู# เปQนส/วนหนึ่งของโครงการคิ ดไม/ ออกบอกแนะแนว เปQนกิจกรรมที่ ส/ง เสริ ม ใหI
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนอย/างเต็มศักยภาพ ตอบสนองความแตกต/างระหว/างบุคคลและพัฒนาการทางสติปaญญา
ใหIผูIเรียนไดIพัฒนาศักยภาพ รูIจักแสวงหาความรูIและศึกษาคIนควIาดIวยตนเอง โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญวิทยากรจาก
สถาบันการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งวิทยากรในดIานอื่นๆ ที่ผูIเรียนใหIความสนใจ มาพบปะ พูดคุยเปQนการส/วนตัว ใน
รูปแบบของการออกบูธทางการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม
6. กิจกรรมพิกุลบานทั่วไทย เปQนส/วนหนึ่งของโครงการคิดไม/ออกบอกแนะแนว เปQนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหIศิษย
อัสสัมชัญคอนแวนต ไดIกลับมาโรงเรียนเพื่อแบ/งปaนประสบการณในการทํางาน แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทาง
การศึกษาต/อ และอื่นๆ ที่มีประโยชนต/อผูIเรียน โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญศิษยอัสสัมชัญคอนแวนต ที่มีงานทําแลIว มา
พบปะ พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ที่เหมาะสม ตลอดปLการศึกษา
7. กิจกรรมสายสัมพันธแบ6งปeนให#ลูก เปQนส/วนหนึ่งของโครงการประสานรัก เปQนกิจกรรมที่ใหIผูIปกครองไดIมีส/วน
ร/วมใหIความรูI กั บนั กเรี ยน ในหIองที่ ลูกตนเองเรี ยนอยู/ ตามอาชีพที่ ผูIปกครองทํ า เช/น แพทย พยาบาล ทหาร คIาขาย
ทําอาหาร เปQนตIน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. การตรวจสอบและประเมินความรู#ความเข#าใจของผู#เรียนอย6างเปaนระบบ และมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน มีหนIาที่
- จัดอัตรากําลังครูเขIาสอน จัดครูเขIาสอนและจัดตารางสอนดําเนินการโดยหัวหนIากลุ/มสาระการเรียนรูI 8
กลุ/มสาระฯ นําเสนอเพื่อขอผูIอํานวยการเพื่อขออนุมัติ
- ครูผูIสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูI หัวหนIากลุ/มสาระฯ 8 กลุ/มสาระฯตรวจแผนการจัดการเรียนรูIและ
ประเมินผลการใชIแผนการจัดการเรียนรูI ดIวยกระบวนการต/างๆที่เนIนผูIเรียนมีส/วนร/วม
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- ครูผูIสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท ปLละ 1 เรื่อง
- ครูผูIสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน คัดเลือกแบบเรียน เอกสารประกอบการสอน
จัดการสอบและประเมินผล
- รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจําปL ประเมินผล/
สรุปผล ติดตามและประเมินผลแผนงาน รายงานสรุปผลการดําเนินงานต/อผูIบริหาร
2. แผนงานทะเบียนวัดผล เปQนส/วนหนึ่งของฝ]ายวิชาการที่มีหนIาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําตารางสอบและ
จั ดเก็ บ ระบบฐานขI อ มู ล การวั ด และประเมิ น ผลทางการเรี ย น ดํ าเนิ น การออกรายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผูI เ รี ย น
รายบุคคล (รายงานผลการสอบและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน) จัดทําขIอมูล สถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรี ยน
วิเคราะหผลการสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET

3. ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปQนสําคัญของครูดIวยวิธีการที่
หลากหลาย ส/งผลใหIครูมีความรูIความสามารถในการปฏิบัติหนIาที่อย/างมืออาชีพ มีความเจริญกIาวหนIา ไดIรับความเชื่อถือ
และไวIวางใจจากผูIปกครองของนักเรียนมาเปQนระยะเวลานาน มีผลสัมฤทธิ์ในประเด็นต/าง ๆ ดังต/อไปนี้

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นพิจารณา
รIอยละ

ระดับคุณภาพ

การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร#างโอกาสให#ผู#เรียนทุกคนมีส6วนร6วม
1. ครูที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วม
92.90
ดีเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น
1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถิ่น
93.78
ดีเยี่ยม
การตรวจสอบและประเมินความรูIความเขIาใจของผูIเรียนอย/างเปQนระบบ และมีประสิทธิภาพ
1. ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรูIความเขIาใจของผูIเรียนอย/างเปQนระบบและมี
100
ดีเยี่ยม
ประสิทธิภาพ
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3
ดีเยี่ยม
เกณฑระดับคุณภาพ ; ต่ํากว/ารIอยละ 50.00 = ปรับปรุง ; 50.00 – 74.99 = พอใชI ; 75.00 – 89.99 = ดี ; 90.00 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม

84

SAR อัสสัมชัญคอนแวนต ปการศึกษา 2560

4. จุดเด6น
ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปQนสําคัญดIวยกระบวนการหลากหลาย เช/น การสอนดIวยกระบวนการ
ที่หลากหลาย เช/น 5 STEPs กระบวนการไตร/ตรอง ใชIสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนที่เหมาะสม เช/น I-PAD
ช/วยสอน มีการสอดแทรกคุ ณธรรมตามคุ ณค/ าพระวรสารในการสอนเพื่อ ส/งเสริมใหI ผูIเรียนมี คุณธรรม ตามอัตลั ก ษณ
เอกลั ก ษณที่ โ รงเรี ย นกํ า หนด มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ความรูI ความเขI า ใจของผูI เ รี ย นอย/ า งเปQ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ และมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําไปแกIปaญหาผูIเรียนที่มีความบกพร/อง ผูIเรียนไดIสรIางองคความรูIเอง เช/น
การทําโครงงานบูรณาการ การจัดป•ายนิเทศความรูIในวันสําคัญ ต/างๆ

5. จุดควรพัฒนา
ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เนIนใหIผูIเรียนมีส/วนร/วม ในการสรIางความรูIดIวยตนเองใหIมากขึ้น และส/งเสริม
ใหIผูIเรียนไดIเรียนรูIจากสถานที่จริง ต/าง ๆ ทั้งในและนอกหIองเรียน ในบริบทของชุมชนและทIองถิ่นของตนเอง
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มาตรฐานที่ 4 : ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีการส/งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในใหIที่มีประสิทธิผลตามกฎกระทรวงฯ การประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 5 แห/งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกIไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห/งพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงว/าดIวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผูIเรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูIเรียน และ 2.คุณลักษณะที่ พึงประสงคของผูIเรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผูIบริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ
และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยดําเนินการตามขั้นตอน 8 ประการไดIแก/
1.
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ/งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบขIอมู ลสารสนเทศและใชIสารสนเทศในการบริหารจั ดการเพื่อ พั ฒ นา
คุณภาพสถานศึกษา 4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึ กษา 5.ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6.จัดใหIมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7.จัดทํารายงานประจําปL
ที่เปQนรายงานการประเมิ นคุ ณภาพภายใน 8.นําผลการประเมิ น คุ ณภาพทั้ ง ภายในและภายนอกไปใชI วางแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาอย/างต/อเนื่อง

ประเด็นการพิจารณา
การใช#ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให#ดียิ่งขึ้น
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปนี้
1. แผนงานประกันคุณภาพ
 กําหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษา จัดตั้งคณะกรรมการในการกํา หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/มสาระฯทั้ง 8 กลุ/มสาระฯโดยศึกษาขIอมูลจาก สารสนเทศของโรงเรียน นโยบายปฏิรูปการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกIไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา จํานวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูIเรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
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ผูIเรียน และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูIเรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผูIบริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ และ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ขI อ เนอแนะจากการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูIปกครองและการวิเคราะหสภาพภายนอก-ภายในของโรงเรียน เพื่อ
พิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวยขบวนการ SWOT โดยนํามากําหนดเปQน มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึ กษา เพื่อเปQ นหลั กในการบริ หารและการจั ดการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาและจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLและแผนปฏิบัติการประจําปL
 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน แต/งตั้งใหIหัวหนIาฝ]าย/หัวหนIางานสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินงาน
ในฝ]าย/งาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 ประเมินคุณภาพภายใน แต/งตั้งใหIคณะกรรมการดําเนินงานและผูIทรงคุณวุฒิที่ตIนสังกัดขึ้นทะเบียนไวI
เปQนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทําหนIาที่ประเมินผลจากการตรวจติดตามของหัวหนIางานใน
แต/ละฝ]าย จากการตรวจติดตามครั้งที่ 2 มาประเมินเปQนการประเมินคุณภาพภายในปLละ 1 ครั้ง
 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง นําผลประเมินเปQนการประเมิ นคุ ณภาพภายในจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองและ เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบ นํารายงานแจIงใหIแต/ละ
ฝ]ายดําเนินการแกIไขปรับปรุงขIอบกพร/องที่พบในปLต/อไป ส/งรายงานต/อตIนสังกัด และเผยแพร/ต/อ
สาธารณขน

2. แผนงานนโยบายและแผน
 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปLของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/มสาระฯทั้ง 8 กลุ/มสาระฯโดยศึกษาขIอมูลจาก สารสนเทศของโรงเรียน นโยบายปฏิรูปการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกIไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยน ผูIปกครองและการวิเคราะห
สภาพภายนอก-ภายในของโรงเรียน เพื่อพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวยขบวนการ
SWOT โดยนํา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นมาเปQนเป•าหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ของสถานศึกษา เพื่อจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปL แลIวนําไปเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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 จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น ปฏิ บัติ ง าน โดยนํ า แผนปฏิ บัติ ก ารประจํ า ปL ม ากํ า หนด ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่
เหมาะสมไม/ซ้ําซIอนกันมากําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL เพื่อใหIสอดคลIองกับสภาพปaญหา ความ
ตIองการในการพัฒนา พรIอมทั้งจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต/าง ๆ
 การกํ ากั บ ติดตาม การดําเนิ นงานและรายงานผล โดยจัดใหI หัวหนIา ฝ]า ย/หั วหนIางาน เปQนผูI กํ า กั บ
ติ ดตาม การดํ า เนิ นงานในฝ] า ย/งานของตนเอง ตามที่ กํ า หนดในปฏิ ทิ นปฏิ บัติ ง านแลI ว นํ า ผลการ
ปฏิบัติงานที่เสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหนําผลจากการรายงานไปจัดทําสรุปผล
การประเมินแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจําปL
 จั ด ทํ า การประเมิ น ความพึ ง พอใจ ต/ อ การบริ ห ารจั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการตั ด การศึ ก ษาจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู
 จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอที่มีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยที่ สุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป

3. ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย/างเปQนระบบส/งผล
ต/อคุณภาพผูIเรียนอย/างเปQนรูปธรรม มีขั้นตอนอย/างชัดเจนและมีความเปQนไปไดIในการปฏิบัติ ผูIเกี่ยวขIองทุกฝ]ายใหIความ
ร/วมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเปQนอย/างดี คณะกรรมการสถานศึกษา พ/อแม/ ผูIปกครอง
ชุมชน / ทIองถิ่นและผูIมีส/วนเกี่ยวขIอง มีความมั่นใจต/อระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับสูง ผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินความพึงพอใจของผูIเกี่ยวขIองทุกฝ]ายอยู/ในระดับดีมาก

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ผลสัมฤทธิ์
ประเด็นพิจารณา

รIอยละ ระดับคุณภาพ

การใชIระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหIดียิ่งขึ้น
1. รIอยละของโรงเรียนจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ส/งผลต/อคุณภาพ 97.50
ดีเยี่ยม
ผูIเรียนอย/างเปQนรูปธรรมมีขั้นตอนอย/างชัดเจนและมีความเปQนไปไดIในการปฏิบัติ
2. รI อยละของผูI เกี่ ย วขI อ งทุ ก ฝ] า ยใหI ค วามร/ วมมื อ ในการวางระบบและดํ า เนิ นงานประกั น 99.50
ดีเยี่ยม
คุณภาพภายในของโรงเรียนเปQนอย/างดี
3. รIอยละของพ/อแม/ ผูIปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ทIองถิ่น และผูIมีส/วน
92.76
ดีเยี่ยม
เกี่ยวขIองมีความมั่นใจต/อระบบการบริหารและการจัดการของ โรงเรียนในระดับสูง
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4
ดีเยี่ยม
เกณฑระดับคุณภาพ ; ต่ํากว/ารIอยละ 50.00 = ปรับปรุง ; 50.00 – 74.99 = พอใชI ; 75.00 – 89.99 = ดี ; 90.00 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม
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4. จุดเด6น
โรงเรียนมี การดํ า เนิ นการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาอย/า งต/ อเนื่ อง ดIวยระบบการประกั นคุ ณภาพภายในที่ มี
ประสิทธิผลตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห/งพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกIไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห/งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงว/าดIวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และมีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก (สมศ.)ไปใชIในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย/าง
ต/อเนื่อง โดยการจัดประชุมครู ผูIปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นําขIอเสนอแนะจากการประชุม และการประเมิน
ความพึ ง พอใจในการพั ฒนาคุ ณภาพการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน มาวิ เคราะห หาจุ ดเด/ น จุดควรพั ฒนาและจั ดทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปL แกIไขตามจุดที่ควรพัฒนา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดําเนินการติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอย/างสม่ําเสมอ

5. จุดควรพัฒนา
ควรมีการแต/ ง ตั้ง คณะกรรมการกลาง ทําหนIา ที่เปQ นผูI ประเมิน ผลและตรวจสอบคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา
เพื่อที่จะทําใหIผลการตรวจสอบ มีความเชื่อมั่นและเที่ยงตรงขึ้น
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สรุปผลการประเมิน ในภาพรวม
1. ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

2. ตารางการนําเสนอข#อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู#เรียน

ข#อมูลสนับสนุนผลการประเมิน
1. ผู#เรียนมีผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการสูง มีความสามารถในการอ/านและเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษการคิ ด คํ า นวณ ไดI เ หมาะสมตามระดั บ ชั้ น ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกIปaญหา และ
นําไปประยุกตใชIในสถานการณต/าง ๆ อย/างเหมาะสม ใชIเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดI
อย/างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
2. ผ6านการประเมินเปaนโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู6มาตรฐานสากล จาก สช. ปLการศึกษา
2558 ผลการประเมินระดับ ดีมาก มีความรูI ความเขIาใจและทักษะต/าง ๆ ตามหลักสูตรอย/างเปQน
รูปธรรมและต/อเนื่อง
3. ได#รับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)
ค/าเฉลี่ยผลการทดสอบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 และ 6 ปLการศึกษา 2560 สูงกว/าทุ ก
สั ง กั ด ทุ กรายวิ ชาตามเกณฑที่ กํ า หนด ในงาน “มหกรรมวั นการศึ ก ษาเอกชน ประจํา ปL พ.ศ.
2561”จาก สช.เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ2561
4. ผู#เรียนมีการศึกษาต6อในระดับชั้นที่สูงขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ในอัตราที่สูง (เกือบทุก
คนที่จบ) 5. ผู#เรียนชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 3 มีทักษะการสื่อสารด#านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
ของ CEFR ที่ระดับ A2 ของสถาบันOxford คิดเปQนรIอยละ79.10
5. ผู#เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและค6านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณที่โรงเรียนกําหนด
ปรากฎชัดเจนจนไดIรับการพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด/น โครงการเชิดชู
เกียรติสถานศึกษาที่สรIางคนดีใหI สังคมดIวยการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด/น ของมูลนิธิธาร
น้ําใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
6. ผู#เรียนมีส6วนร6วมในการอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมเปaนรูปธรรม
จนไดIรับรางวัล Energy Mind Award ระดับ 5 ดาวจากการไฟฟ•านครหลวง 2 รอบ
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มาตรฐาน

ข#อมูลสนับสนุนผลการประเมิน
7. ผู#เรียนมีความภาคภูมิใจในท#องถิ่นในความเปaนไทยและเห็นคุณค6าเกี่ยวกับภูมิปeญญาไทย
ยอมรั บ เหตุ ผ ลความคิ ด เห็ น ของผูI อื่ น และมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธดี มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง อารมณและ
สุขภาพจิตดี และอยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู#บริหาร
สถานศึกษา

1. ผู#บริหารสถานศึ กษามี กระบวนการบริห ารและการจัดการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาที่
ชัดเจน โดยมีการกําหนดเป•าหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษา
ชาติ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2560-2564 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปL มี
ปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน และสอดคลIองกับความตIองการของชุมชน ทIองถิ่นอย/างชัดเจน เช/นจัดใหI
มีการเรียนการสอนที่เนIนภาษาอังกฤษเปaนระบบเข#มข#น Intensive English Program (IEP) มี
การปรับหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเพิ่มแผนการเรียนภาษาจีน
2. มี การส6งเสริ มครู แ ละบุ ค ลากรให# ได# รั บการพั ฒนาให#มี ความเชี่ ยวชาญทางวิ ชาชี พ มี
ความรูIความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหน/งอย/างสม่ําเสมอ ใหIขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนIาที่เปQนอย/างดี
3. บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล เป€ดโอกาสใหIผูIเกี่ยวขIองมีส/วนร/วม ดําเนินการตาม
ระบบ PDCA มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
อย/างเหมาะสม ชัดเจน และส/งผลใหIโรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย/างมีคุณภาพและไดIมาตรฐาน
ผูIเรียนที่จบการศึกษามีการศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและนอกประเทศ ในอัตราที่สูง(เกือบทุก
คนที่จบ) ผูIปกครอง ผูIเกี่ยวขIองทุกฝ]ายมีความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของผูIบริหาร
เปQนที่ยอมรับว/าเปQนโรงเรียน 1 ใน100 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศมาอย/างต/อเนื่อง
4. ได#รับโล6รางวั ลโรงเรียนเอกชนที่ ได# เป1ดกิ จการอย6างมี คุณภาพมากกว6 า 100 ปk ในงาน
“มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปL พ.ศ. 2561” ภายใตIแนวคิด “100 ปL การศึกษาเอกชน
มุ/งพัฒนาการศึกษาไทย”

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน#น
ผู#เรียนเปaน
สําคัญ

1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ ดIวยกระบวนการหลากหลาย เป€ด
โอกาสใหI ผูIเรี ยนทุ กคนมี ส/วนร/ วม เช/ น การสอนดI วยกระบวนการที่ หลากหลาย เช/ น 5 STEPs
กระบวนการไตร/ตรอง ใชIสื่อ นวตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนที่เหมาะสม เช/น I-PAD ช/วยสอน
มีการสอดแทรกคุณธรรมตามคุณค/าพระวรสารในการสอนเพื่อส/งเสริมใหIผูIเรียนมีคุณธรรม ตามอัต
ลักษณเอกลักษณที่โรงเรียนกําหนด มีการจัดทําแผนการสอนที่ถูกตIองตามตัวชี้วัดของหลักสูตร มี
การนิเทศการสอนเปQนประจํา
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มาตรฐาน

ข#อมูลสนับสนุนผลการประเมิน
2. ครูมีการตรวจสอบและประเมิน ความรู# ความเข#าใจของผู# เรี ยนอย6างเปa นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําไปแกIปaญหาผูIเรียนที่มีความบกพร/อง ผูIเรียนไดIสรIางองค
ความรูIเอง เช/นการทําโครงงานบูรณาการ การจัดป•ายนิเทศความรูIในวันสําคัญ ต/างๆ

มาตรฐานที่ 4
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิผล

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล โดยโรงเรียนมีการดําเนิ นการ
ตามกฎกระทรวง ว/าดIวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย/างต/อเนื่อง มีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก (สมศ.)ไปใชIพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาอย/ า งสม่ํ า เสมอ มี ก ารจั ดประชุ มครู ผูI ปกครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา เพื่ อนํ า
ขI อ เสนอแนะจากการประชุ ม และการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน มาวิเคราะห หาจุดเด/น จุดควรพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจํา ปL
แกIไขตามจุดที่ควรพัฒนา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดํา เนิ นการติ ดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอย/างสม่ําเสมอ ทําใหIพ/อแม/ ผูIปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน / ทIองถิ่น และผูIมีส/วนเกี่ยวขIอง มีความมั่นใจต/อระบบการบริหารและการ
จัดการของโรงเรียนในระดับสูงและใหIความร/วมมือเปQนอย/างดื
2. โรงเรี ย นได# รั บ เกี ร ติ บั ต รสถานศึ ก ษาดี เ ด6 น ที่ มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากทั้งสามรอบ(สมศ.) คือรอบแรก(พ.ศ.2544-2548) รอบสอง
(พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ซึ่งเปQน 1 ใน 360 โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั่วประเทศ (มีโรงเรียนทั้งหมด 31, 508 โรง)
3. โรงเรี ย นได# รั บเกี ร ติ บั ต รรั บ รองผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในจากต# น สั ง กั ด (สช.)
ในระดับดีมาก

3. การปฏิบัติที่เปaนเลิศ (Best Practices)
1. โครงการสู6ความเปaนเลิศด#วยกระบวนการวิจัย เปQนโครงการที่ฝ]ายวิชาการไดIตระหนักถึงความสําคัญที่ จะ
ส/งเสริมใหIผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกIปaญหา และ
นําไปประยุกตใชIในสถานการณต/างๆอย/างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูIอื่น และมีมนุษยสัมพันธที่ดีและครู
มีการจัดการเรียนการสอนที่สรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วมดําเนินกิจกรรม โดยใหIนักเรียน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปL
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ที่1 – 6 ทําโครงงานบูรณาการทั้ง 8 กลุ/มสาระ โดยแบ/งกลุ/มนักเรียนในแต/ละหIองเปQน 8 กลุ/มสาระ นักเรียนทําโครงงาน
ตามสาระวิชาที่สนใจ โดยจัดทําเปQนงานวิจัย 5 บท แต/งตั้งครูเปQนที่ปรึกษา คอยดูแลตามสาระวิชาที่สอนในระดับชั้นนั้น ๆ
เปQนระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงานใหIคะแนน ดําเนินการส/งโครงการ 2 ครั้ง ครั้งที่1 ส/ง 3 บท ครั้งที่ 2 ส/งเมื่อครบ
5 บท ประเมินคะแนนนําไปตัดเกรดใน 8 รายวิชา และมีการแสดงผลงานในวันวิชาการ

2. กิจกรรมหมู6บ#านคุณธรรม เปQนส/วนหนึ่งของแผนงานส/งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปQนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
ปลูกฝaงความรักความสามัคคีต/อสถาบันการศึกษา โดยจัดใหIนักเรียนตั้งแต/ ชั้นมัธยมศึกษาปLที่1 – 6 ไดIเขIาเปQนสมาชิก
ของหมู/บIานคุณธรรม โดยหมู/บIานคุณธรรม ประกอบดIวย ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรองประธานชุมชน 2 คน
(รองสภานักเรียน) เปQนผูIดูแลหมู/บIาน โดยทั้งโรงเรียนมี 6 หมู/บIาน แต/ละหมู/บIาน มีหัวหนIาหมู/บIาน 2 คน (มาจากสภา
นักเรียน) แต/ละหมู/บIานมี 10 ครอบครัว ในแต/ละครอบครัวประกอบไปดIวย ม.1 –ม.6 โดยมีพี่มัธยมศึกษาปLที่ 6 เปQน
หัวหนIาครอบครัว และมัธยมศึกษาปLที่ 3 เปQนรองหัวหนIาครอบครัว ในแต/ละครอบครัวมีสมาชิก ประมาณ 20 - 25 คน
โดยการปกครองหมู/ บIาน จะใชI หลั ก PDCA ในการทํ างานร/ วมกั น โดยเด็ กเปQ นผูI ทํา กิจกรรม มี ค รู เปQ นที่ ปรึ กษา ในปL
การศึกษานี้ใชIหIอง เช/น ม.1/1 อยู/หมู/บIานที่ 1 เลขที่ 1 ของหIองจะอยู/ครอบครัวที่ 1 และไล/จํานวนหIองไปเรื่อยๆ จนถึง
หมู/บIานที่ 6 คือหIองที่ลงทIายดIวย /6 กิจกรรมที่หมู/บIานทําโดยส/วนใหญ/มีกิจกรรมที่ทํา คือ
- ฝ‹กฝนมารยาทไทย โดยหาตัวแทนของแต/ละครอบครัวในดIาน การไหวI การแต/งกาย การพูดจา ฯลฯ มา
ประกวดกันในแต/ละครอบครัว หาตัวแทนหมู/บIาน แลIวนําตัวแทนหมู/บIานมาประกวดกัน หาคนที่มีมารยาท
ดีที่สุดเปQนตัวอย/างใหIกับทุกคนในโรงเรียน
- ฝ‹กฝนความเปQนกุลสตรี โดยฝ‹กทํางานที่เนIนดIานความเปQนกุลสตรีไทย เช/น พับกระดาษ เย็บกระดุม สอย
กระโปรง เปQนตIน
- ฝ‹กฝนการใหIความรัก การช/วยเหลือ ความเสียสละ ระหว/างพี่กับนIอง
3. กิจกรรมสายสัมพันธแบ6งปeนให#ลูก เปQนส/วนหนึ่งของโครงการประสานรัก เพื่อเป€ดโอกาสใหIผูIปกครองเขIามา
มีส/วนร/วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับบุตรหลานของตนเอง โดยจัดใหIผูIปกครองเขIามาร/วมใหIความรูIกับนักเรียน ใน
หIองที่ลูกตนเองเรียนอยู/ ตามอาชีพที่ผูIปกครองทํา เช/น แพทย พยาบาล ทหาร คIาขาย ทําอาหาร เปQนตIน อย/างนIอยภาค
เรียนละ 1 ครั้งต/อหIองเรียนเวลาประมาณ 1- 2 คาบเรียน
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ส6วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต#องการช6วยเหลือ
1.สรุปผล
1.1 จุดเด6น
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตเปQนโรงเรียนเอกชนไดIรับการยอมรับว/าเปQนโรงเรียน 1 ใน100 โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยมาอย/างต/อเนื่อง เป€ดสอนตามหลักสูตรแบบภาษาอังกฤษเขIมขIน Intensive
English Program (IEP) และไดIรับโล6รางวัลโรงเรียนเอกชนที่ได#เป1ดกิจการอย6างมีคุณภาพมากกว6า 100 ปk
ในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปL พ.ศ. 2561” เปQนโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู6มาตรฐานสากล
จาก สช. ปLการศึกษา 2558 ผูIเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง ไดIรับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน(O-NET) ระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาปk ที่ 3 และ 6 ตามเกณฑที่ กํ า หนดอย/ า ง
ต/อเนื่องทุกปL ผูIเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 3 มีผลการทดสอบทักษะการสื่อสารด#านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
ของ CEFR ที่ ร ะดั บ A2 จากสถาบั น Oxford ปL ก ารศึ ก ษา 2560 ไดI ค ะแนนผ/ า นรI อ ยละ79.10 ไดI รั บ
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด6น โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร#างคนดีให#สังคม
ด#วยการส6งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด6น ของมูลนิธิธารน้ําใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุ มารี มี ส/วนร/ วมในการอนุ รั ก ษพลั ง งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดลI อมเปQ นรู ปธรรม ได# รับรางวั ล
Energy Mind Award ระดับ 5 ดาวจากการไฟฟHานครหลวง 2 รอบ มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล ตามกฎกระทรวง ว/าดIวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย/างต/อเนื่อง ทําใหIพ/อแม/ ผูIปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ทIองถิ่น และผูIมีส/วนเกี่ยวขIอง มีความ
มั่นใจต/ อระบบการบริ หารและการจั ดการของโรงเรี ย นในระดั บสูง และใหI ความร/ วมมือ เปQ นอย/ า งดื ตลอดจน
ไดIรับเกีรติบัตรสถานศึกษาดีเด6น ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากทั้งสาม
รอบ จากสมศ.คือรอบแรก(พ.ศ.2544-2548) รอบสอง(พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ซึ่งเปQน
1 ใน 360 โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ วประเทศ (มีโรงเรียนทั้งหมด 31, 508 โรง) และ เกีรติ บัตร
รับรองผลการประเมินคุณภาพภายใน จากตIนสังกัด (สช.)ในระดับดีมาก

1.2 จุดควรพัฒนา
1. การส/งเสริมใหIผูIเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูIเรียนตามที่โรงเรียนกําหนดเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้น
ไปใหIมีค/าเฉลี่ยที่สูงขึ้น
2. การส/งเสริมทักษะดIานการสื่อสารดIานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ของนักเรียนใหIสูงขึ้น
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2. แนวทางการพัฒนา
2.1 การส6งเสริ ม ให# ผู#เ รี ยนมี ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนตามที่ โรงเรียนกํ าหนด (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) ใหI มี
ปริมาณค/าเฉลี่ยที่สูงขึ้น โดยจัดใหIมีโครงการส/งเสริมทางดIานวิชาการ ดังนี้
1. โครงการส/งเสริมทักษะภาษาต/างประเทศ (เปQนการฝ‹กทักษะการอ/าน การเขียนและการสื่อสาร)
2. โครงการส/งเสริมทักษะภาษาไทย (เปQนการฝ‹กทักษะการอ/าน การเขียนและการสื่อสาร)
3. โครงการส/งเสริมทักษะ (ฝ‹กทักษะการคิดคํานวณ คิดสรIางสรรค คิดแกIปaญหา)
4. โครงการส/งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร(ฝ‹กทักษะกระบวนการทางวิทบยาศาสตร)
5. โครงการส/งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฝ‹กทักษะทางคอมพิวเตอร อาหาร งานประดิษฐ)
6. โครงการส/งเสริมทักษะดIานกีฬา
7. โครงการส/งเสริมทักษะดIนศิลปะ (ฝ‹กทักษะทัศนศิลป` ดนตรีไทย นาฏศิลป`ไทยและสากล ดนตรีสากล)
8. งานจัดการเรียนการสอน ใหIมีการเพิ่มแบบฝ‹กหัดในการฝ‹กทักษะใหIมากขึ้น
2.2 การส6งเสริมทักษะการสื่อสารด#านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ใหIผูIเรียนทุกระดับชั้นใหIมากขึ้น
โดยจัดใหIมีการทดสอบทักษะการสื่อสารดIานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ในทุกระดับชั้น (ม.1-6)

3. ความต#องการช6วยเหลือ

-
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ส6วนที่ 4 ภาคผนวก


ผลการประเมินภายนอก จากสมศ. รอบสาม



มาตรฐานและค/าเป•าหมายของสถานศึกษา



คําสั่งแต/งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา



หนังสือใหIความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา



เกณฑการประเมินมาตรฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต



Certificate ผลการประเมิน สมศ. ระดับคุณภาพดีมากทั้ง 3 รอบ



Certificate ระบบประกันคุณภาพภายในจากตIนสังกัด (สช.)ดีมาก



Certificate ผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล สช.



Certificate คะแนน O-NET ม.3, ม.6



Certificate รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด/น ดIานพลังงาน 5 ดาว



Certificate รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด/น ของมูลนิธิธารน้ําใจ
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ผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ไดIรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 17-19 เดือน
มกราคม 2555 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยภาพรวมตามมาตรฐานเปQนตารางดังต/อไปนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
กลุ6มตัวบ6งชี้ที่พื้นฐาน
ตัวบ/งชี้ที่ 1 ผูIเรียมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ/งชี้ที่ 2 ผูIเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค/านิยมที่พึงประสงค
ตัวบ/งชี้ที่ 3 ผูIเรียนมีความใฝ]รูI และเรียนรูIอย/างต/อเนื่อง
ตัวบ/งชี้ที่ 4 ผูIเรียนคิดเปQน ทําเปQน
ตัวบ/งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูIเรียน
ตัวบ/งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ
ตั ตัวบ/งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ/งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตIนสังกัด
กลุ6มตัวบ6งชี้อัตลักษณ
ตัวบ/งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหIบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ/งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนIนและจุดเด/นที่ส/งผลสะทIอนเปQนเอกลักษณของ
สถานศึกษา
กลุ6มตัวบ6งชี้มาตรการส6งเสริม
ตัวบ/งชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส/งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ/งชี้ที่ 12 ผลการส/งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู/ความเปQนเลิศ ที่สอดคลIองกับ แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ที่ได# 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

94.40

ดีมาก

คะแนนรวม 100

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรววมทุกตัวบ/งชี้ ตั้งแต/ 80 คะแนนขึ้นไป
ใช/  ไม/ใช/
 มีตัวบ/งชี้ที่ไดIระดับดีขึ้นไปอย/างนIอย 10 ตัวบ/งชี้ จาก 12 ตัวบ/งชี้
ใช/  ไม/ใช/
 ไม/มีตัวบ/งชี้ที่มีระดับคุณภาพตIองปรับปรุงหรือตIองปรับปรุงเร/งด/วน
ใช/  ไม/ใช/
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม/สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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จุดเด6น
1. ผูI เรี ยน มี สุข ภาพกายและสุ ขภาพจิ ต ที่ ดี มี สุนทรี ยภาพ ลั ก ษณะนิ สัยดI า นดนตรี แ ละศิ ล ปะ มี คุ ณธรรม
จริยธรรม เปQนลูกที่ดีของคุณพ/อแม/ ผูIปกครอง และเปQนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนต/อสังคม
เปQนผูIใฝ]รูIใฝ]เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูIจากการอ/านและใชIเทคโนโลยีตลอดจนการเรียนรูIที่ผ/านประสบการณตรง
ร/วมกับผูIอื่นอย/างสม่ําเสมอ
2. ผูIเรียนคิดเปQน ทําเปQน มีผลการทดสอบระดับชาติของผูIเรียนมัธยมศึกษาปLที่ 3 และมัธยมศึกษาปLที่ 6 อยู/ใน
ระดับดีขึ้นไป 7 กลุ/มสาระการเรียนรูI คือ กลุ/มสาระการเรียนรูIภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต/างประเทศ
3. ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ ผูIเรียนมีอัตลักษณ คือ ซื่อตรง เรียบง/าย การงาน
รักเมตตา กตัญhูรูIคุณ ผลการพัฒนาตามจุดเนIนและจุดเด/นเปQนเอกลักษณ คือ สตรีมีคุณภาพ ส/งผลการดําเนินงานตาม
โครงการพิเศษ เพื่อส/งเสริมบทบาทของสถานศึกษา เกิดประโยชนเปQนแบบอย/างที่สรIางคุณค/าไดIคือโครงการจัดการเรียน
การสอนคริสตศาสนธรรมและจริยศึกษา โครงการอภิบาลและแพร/ธรรม และโครงการประสานความร/วมมือระหว/า ง
โรงเรียน ผูIปกครองและชุมชน กิจกรรมสัมผัสชีวิต เยี่ยมนIองผูIดIอยโอกาส ผูIชราและทหารบาดเจ็บ
4.ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจั ดการและพั ฒ นาสถานศึ ก ษารวมทั้ ง ประสิ ทธิ ภ าพของคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรียน ผลการส/งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู/ความเปQนเลิศที่สอดคลIองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
5. ประสิ ทธิ ผลในการจั ดการเรี ยนการสอนที่ เนI น ผูI เรี ย นเปQ น สํา คั ญ ทั้ ง การดํ า เนิ น การของสถานศึ ก ษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรูIของครู
6. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย/างต/อเนื่องทุกปLการศึกษา ส/งผลใหIการประเมินคุณภาพภายในโดยตIนสังกัด มี
ระดับคุณภาพดีมาก

จุดที่ควรพัฒนา
ผูIเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ/มสาระการเรียนรูIสุขศึกษาและพลศึกษา อยู/ในระดับคุณภาพ พอใชI ควร
พัฒนาใหIสูงขึ้นอยู/ในระดับดีหรือดีมาก
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ข#อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว6าด#วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553
1. ด#านผลการจัดการศึกษา
สถานศึ ก ษานํ า ขI อมู ลผลการสอบO-NET การเรี ยนรูI สุขศึ กษาและพลศึ กษา มาวิ เคราะหเพื่ อ หาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหIสอดคลIองกับปaญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ/มสาระการเรียนรูI
สุขศึกษาและพลศึกษาใหIสูงขึ้น
2. ด#านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาองคความรูIของผูIเรียน ใหIมีความเปQนเลิศ มีความรูIความสามารถ
และทักษะการสื่อสารพรIอมจะเขIาสู/ประชาคมอาเซียน
3. ด#านการจัดการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ
ครูควรใหIผูIเรียนมีส/วนร/วมในการประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อสํารวจ
ความตIองการของผูIเรียนทุกคน และครูสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหIตรงความ
ตIองการของผูIเรียน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหIมีความเหมาะสมต/อไป
4. ด#านการประกันคุณภาพภายใน
ไม/มี
นวัตกรรมหรือตัวอย6างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปaนประโยชนต6อสังคม
ไม/มี
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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานและค/าเป•าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
----------------------------------------------------------------------เพื่อใหIการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปQนไปอย/างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตจึงไดI
กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและค/าเป•าหมายปLการศึกษา 2560 ไวIดังต/อไปนี้

มาตรฐาน

ค6าเปHาหมาย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูIเรียน

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูIบริหารสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่..............................................
ลงชื่อ.............................................
( นางสาวนิภา พรฤกษงาม )
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
คําสั่งที่ 034 ปLการศึกษา 2561
เรื่อง แต/งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
----------------------------------------------------------------------เพิ่อใหIการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําปLการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนตดํ า เนิ น ไปดI วยความถู ก ตI องและเรี ยบรI อ ย จึงขอแต/ง ตั้ง บุ คคลต/ อไปนี้ เปQ นคณะกรรมการจั ดทํ ารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)
1
2
3
4
5
6
7
8

นางสาวนิภา
นางวราลี
นางสาวจินตนา
นางสาวพรญาณี
นางสาวณัฐฐิญา
นางสาวอกนิษฐ
นางสาววิรงรอง
นายสุริยา

ผู#ตรวจและพิจารณาเอกสาร

พรฤกษงาม
จินดาศิริ
จันทรเจริญ
แมIนศิริ
สิริสัตญาโสภณ
ชาติกานนท
โอภาสบุตร
แจ/มจํารัส

ผูIอํานวยการ
ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายบริหารจัดการ
ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายวิชาการ
ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายบุคลากร
ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายกิจการนักเรียน
ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรม
ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายมาตรฐานคุณภาพ

นายสุริยา แจ/มจํารัส

ลงชื่อ...............................................
( นางสาวนิภา พรฤกษงาม )
ผูIอํานวยการ
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หนังสือให#ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปkการศึกษา พ.ศ. 2560
----------------------------------------------------------------------ตามมติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ย นอั สสั ม ชั ญคอนแวนต ครั้ ง ที่ 1 / 2561 เมื่ อ วั น ที่
14 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2561 ไดIใหIความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปLการศึกษา 2560
ทั้งนี้ ใหIโรงเรียนนําขIอมูลที่ไดIจากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร/ต/อหน/วยงานที่เกี่ยวขIอง
และสาธารณชน

ลงชื่อ...............................................
( นางสาวนิภา พรฤกษงาม )
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
เรื่อง การกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน
----------------------------------------------------------------------เพื่อใหIการประเมินคุณภาพภายในเปQนไปอย/างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตจึงไดIกําหนดเกณฑ
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนโดยยึดตามเกณฑการประเมินของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) หรือ สมศ.รอบที่ 2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2549-2553 ที่มีการกําหนดระดับ
คุ ณภาพในการประเมิ นคุ ณภาพตามมาตรฐาน โดยแบ/ ง ระดั บคุ ณภาพออกเปQ น 4 ระดั บ คื อ ดี เยี่ ยม ดี พอใชI หรื อ
ปรับปรุง ตามตารางดังต/อไปนี้

เกณฑการประเมิน
คะแนน (ร#อยละ)

ระดับคุณภาพ

รIอยละ 90.00 ขึ้นไป

ระดับ 4

ดีเยี่ยม

75.00 – 89.99

ระดับ 3

ดี

50.00 – 74.99

ระดับ 2

พอใชI

ต่ํากว/ารIอยละ 50.00

ระดับ 1

ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................
( นางสาวนิภา พรฤกษงาม )
ผูIอํานวยการ
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Certificate ผลการประเมิน สมศ. ระดับคุณภาพดีมากทั้ง 3 รอบ
เกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด6น จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา (สมศ.) ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพดีมากทั้งสามรอบ ในงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปL พ.ศ.๒๕๕๘
- รอบแรก พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๘
ระดับคุณภาพ ดีมาก
- รอบสอง พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓
ระดับคุณภาพ ดีมาก
- รอบสาม พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
ระดับคุณภาพ ดีมาก
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Certificate ระบบประกันคุณภาพภายในจากต#นสังกัด (สช.)ดีมาก
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Certificate ผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล สช.
ผลการประเมินโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู6มาตรฐานสากล จากสํานักงานคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) มีผลการประเมินอยู/ในระดับดีมาก ไดIรับ โล6รางวัลและเกียรติบัตร
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Certificate คะแนน O-NET ม.3, ม.6
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Certificate รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด6น ด#านพลังงาน 5 ดาว
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Certificate รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด6น ของมูลนิธิธารน้ําใจ
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