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ชื่อโรงเรียน            อัสสัมชัญคอนแวนต  รหัส 1110100052  ท่ีต้ัง เลขท่ี 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     
E-mail         Webmaster@asc.ac.th    
Website                   www.asc.ac.th 
ได#รับอนุญาตจัดต้ัง  เมื่อ พ.ศ. 2448   ประเภท โรงเรียนสามัญ   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สตรีลIวน) 
เป1ดสอนระดับชั้น    มัธยมศึกษาปLท่ี 1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปLท่ี 6 
  
โครงสร#างการบริหารงาน 
          ผูIบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การบริหารโดยการใชIโรงเรียนเปQนฐาน (School-based 
Management) ซึ่งหมายถึง ความสามารถท่ีจะประสานการมีส/วนร/วมของครู ผูIปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและ
ผูIเก่ียวขIองอ่ืน ๆ ความสามารถในการระดมและใชIทรัพยากรเพ่ือการบริหารอย/างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตลอดจนจัดใหIมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหIการจัดการศึกษาเปQนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ    
กําหนดใหIมีการกํากับติดตามการดําเนินงานของฝ]ายต/างๆ  โดยมีผูIอํานวยการเปQนประธานในการประชุมเพื่อขับเคล่ือน
การดําเนินงานสัปดาหละ 1 ครั้ง  มีแผนภูมิโครงสรIางการบริหารงานเปQน  7 ฝ]าย ดังน้ี 

 1. ฝ]ายบริหารจัดการ  
  2. ฝ]ายวิชาการ  

 3. ฝ]ายบุคลากร  
 4. ฝ]ายกิจการนักเรียน  
 5. ฝ]ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  
 6. ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรม  
 7. ฝ]ายมาตรฐานคุณภาพ 
 

ส6วนท่ี 1 ข#อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

1.1 ข#อมูลท่ัวไป 
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โครงร#างการบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                          
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร 

ผู#รับใบอนุญาต  
ผู#จัดการ 

ผู#อํานวยการ 
สมาคมศิษย�อัสสัมชัญคอนแวนต� 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมผู#ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ์

ฝDายบริหารจัดการ 

ฝDายกิจการนักเรียน ฝDายวิชาการ 

 

ฝDายบุคลากร ฝDายทรัพยากรเพ่ือ 
การเรียนการสอน 

 

ฝDายอภิบาลและ 
แพร6ธรรม 

ฝDายมาตรฐาน 
คุณภาพ 

- งานวิจัยนโยบายและแผน 

- งานธุรการ 

- งานบริหารท่ัวไป 

 

- งานหลักสูตร 

- งานการจัดการเรียนการสอน 

- งานนิเทศการเรียนการสอน 

- งานทะเบียนและวัดผล  
- งานหIองสมุดและ 

แหล/งเรียนรูI 
 

 - งานประกันคุณภาพ  
 - งานสารสนเทศ 

 

- งานสรรหาบุคลากร 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานบํารุงรักษาบุคลากร 

 

 

 

- งานพัสดุ-ครุภัณฑ 
- งานทรัพยากรเพื่อ 
   การศึกษา 

- งานอาคารสถานท่ี 
   และส่ิงแวดลIอม 

 

 

- งานปกครองนกัเรียน 

- งานกิจกรรมพฒันานกัเรียน 

- งานแนะแนว 

- งานสมัพนัธ์ชมุชน 

- งานบริการและสวสัดิภาพ 

 

 - งานอภิบาล 

 - งานแพร่ธรรมและสง่เสริม 

    ความเชื#อ 

- งานจดัการสอนคําสอน 

คริสตศาสตร์และจริยศกึษา 
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ปรัชญาการศึกษา     “ มนุษย�ท่ีมีคุณภาพ  คือ มนุษย�ท่ีมีคุณธรรมและความรู� ” 

คติพจน�              “ ศึกษาดี    มีวินัย    ใจเมตตา   ใฝ'หาคุณธรรม   เลิศลํ้าการงาน ”  

      การศึกษาคือชีวิตท่ีเจริญเติบโต ใหIความรูI ความจริงท่ีเปQนอมตะและช้ีนําแนวทางการดํารงชีวิตท่ีมีวินัย เรียบง/าย  
มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน/วแน/ท่ีจะศึกษาท้ังดIานศาสตรและศิลป̀ รวมท้ังวิทยาการท่ีทันสมัย เพื่อประกอบสัมมา
อาชีพ ดIวยความซื่อสัตยสุจริตจะธํารงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

 

ศึกษาดี หมายถึง เปQนการศึกษาท่ีใหIความรูIและทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปQนอย/างเพียงพอ เช/น ความรูI
ดIานภาษา ดIานคิดคํานวณ ความเขIาใจหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมท้ังรูIจัก
คิดเปQน แกIปaญหาเปQน วิเคราะห ริเริ่มสรIางสรรค และใฝ]รูIตลอดเวลา รูIจักแสวงหาความรูI
เพื่อพัฒนาตนเอง และเพ่ือการงานอาชีพ มีความเจริญท่ีสมดุลระหว/างวัตถุและจิตใจ 
 

มีวินัย หมายถึง การมีนิสัยท่ีดีงาม การดํารงชีวิตอย/างเรียบง/าย  มีวินัยในตนเอง รูIจักรับผิดชอบ
ต/อตนเอง  และสังคม  เคารพสิทธิของผูIอ่ืน  ปฏิบัติตามกติกา และกฎเกณฑของสังคม  
เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย และระบอบประชาธิปไตย 
                          

ใจเมตตา 
 
 

หมายถึง การไม/เปQนคนเห็นแก/ตัว  เห็นความสําคัญของประโยชนส/วนรวมมากกว/าของตน  
ร/วมมือกับผูIอ่ืนในสังคม  มีนําใจดี  เอ้ือเฟfgอเผ่ือแผ/ รูIจักแบ/งปaนดIวยความรักและความ
เสียสละ 
 

ใฝDหาคุณธรรม 
  

หมายถึง เปQนคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม  มีค/านิยมท่ีถูกตIอง  มีความรักและ
ใหIอภัย มีสามัคคีธรรม  กตัญhูต/อสถาบันและผูIมีพระคุณ  มีความเขIาใจและซาบซึ้งใน
คุณค/าของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยี
เขIากับสัจธรรมอันสูงส/ง  เพ่ือการดํารงชีวิตท่ีมีคุณค/าต/อตนเองแลผูIอ่ืน 
                                 

เลิศลํ้าการงาน หมายถึง มีวิสัยทัศนในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติท่ีดีต/ออาชีพสุจริต ขยันรูIจัก 
พัฒนาการงานอาชีพใหIมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 แนวทางการจัดการศึกษา 
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วิสัยทัศน�    โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  มุ/งพัฒนาผูIเรียนใหIกอปรดIวยคุณธรรมในศาสนา วัฒนธรรม  
      และความรูIสู/สากล รักษพลังงานและส่ิงแวดลIอม   
 
พันธกิจ    1. ผลิตผูIเรียนท่ีมีความรูIความสามารถ พรIอมดIวยคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ 

   2. ส/งเสริมและพัฒนาผูIเรียนใหIมีศักยภาพดIานภาษาเพ่ือการส่ือสารสู/สากล 
 3. ส/งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหIมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 4. ส/งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหIมีประสิทธิภาพอย/างต/อเน่ือง 
  5. พัฒนาโรงเรียนดIานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลIอม                          

 

เปHาหมาย     1. ผูIเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง  
 2. ผูIเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและค/านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณ  
 3. ผูIเรียนมีทักษะการส่ือสารดIานภาษาอังกฤษดีเย่ียม  
 4. ครูและบุคลากรมีความความรูI ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ  
 5. ผูIบริหารมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
 7. โรงเรียนมีมาตรฐานดีเด/นดIานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลIอม  
 
ยุทธศาสตร� 1.   พัฒนาผูIเรียนใหIมีคุณภาพตามอัตลักษณ 

2.  พัฒนาภาษาเพ่ือการส่ือสารใหIผูIเรียนพรIอมสู/สากล 
3.   พัฒนาการสอนของครูท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ 
4.  พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  
5.  ส/งเสริมสถานศึกษาใหIมีมาตรฐานดีเด/นดIานพลังงาน Energy Mind Award 
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อัตลักษณ�     “ ซ่ือตรง   เรียบง.าย   การงาน   รักเมตตา    กตัญ0ูรู�คุณ” 
 

1. ซ่ือตรง  
    (Regularity)       

ซ่ือสัตยสุจริต มีมโนธรรม เท่ียงตรง จริงใจ โปร/งใส ไม/คดโกงยึดความถูกตIอง “ผู#ที่มีความ
ซ่ือสัตย�ในเร่ืองเล็กน#อย   ก็จะซื่อสัตย�ในเร่ืองใหญ6ด#วย ผู#ท่ีไม6ซ่ือสัตย�ในเร่ืองเล็กน#อย  ก็
จะไม6ซ่ือสัตย�ในเร่ืองใหญ6ด#วย”  (ลก 16:10)   

2. เรียบง6าย     
    (Simplicity)     

อยู/อย/างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในส่ิงท่ีตนมี สุภาพ ถ/อมตน และมีความสุขในชีวิตของ
ตน“เรียนรู#ที่จะพอใจในสภาพของตน รู#จักมีชีวิตอยู6อย6างอดออมและรู#จักมีชีวิตอยู6อย6าง
อุดมสมบูรณ�เรียนรู#ท่ีจะเผชิญกับทุกส่ิงทุกกรณี”(ฟป 4:11-13)   

3. การงาน  
     (Work) 

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

4. รักเมตตา    
    (Charity) 

เปQนบุคคลเพ่ือผูIอ่ืน เสียสละ แบ/งปaน มีจิตสาธารณะ “ผู#ที่แสดงความเมตตากรุณาด#วยใจ
ยินดี จงรักด#วยใจจริง  จงหลีกหนีความชั่ว  จงยึดม่ันในส่ิงท่ีดี  จงรักกันฉันพ่ีน#อง  จง
คิดว6าผู#อ่ืนดีกว6าตน  อย6าเฉ่ือยชา  จงมีจิตใจกระตือรือร#นในการรับใช#องค�พระผู#เปaนเจ#า  
จงชื่นชมในความหวัง”   (รม 12:4-13) 

5. กตัญbูรู#คุณ 
    (Gratitude) 

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

 

เอกลักษณ�     “ จิตใจงาม  ความรู�ดี  (Noble-minded and knowledgeable)” 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผู#เรียนตามหลักสูตรแกนกลางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2. ซ่ือสัตยสุจริต    
3. มีวินัย   
4. ใฝ]เรียนรูI 
5. อยู/อย/างพอเพียง 
6. มุ/งมั่นในการทํางาน 
7. รักความเปQนไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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ตารางเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค�ประสงค�โรงเรียน/หลักสูตรแกนกลาง 2551 
(Desirable Characters Evaluation) 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค�ของโรงเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค�หลักสูตรแกนกลาง 2551 ข#อ 
1.  จงรักภักดีและกตัญhู (ต/อชาติ ศาสนา 
     พระมหากษัตริย และผูIมีพระคุณ) 
       Loyalty and gratitude 

รักชาติ ศาสน กษัตริย 1 
Love of nation, religion and monarchy  
กตัญhูกตเวทีต/อผูIมีพระคุณ Gratitude  

2.  ซื่อตรง    
      Regularity 

ซื่อสัตยสุจริต    
Honesty and integrity 

2 

3.  เรียบง/าย    
       Simplicity 

อยู/อย/างพอเพียง มีความสมถะ  

Contentment and self-sufficiency 
5 

4.  ขยัน ทุ/มเท   
      Travail       

มุ/งมั่นในการทํางาน มีความมานะอุตสาหะ   
Dedication and commitment to work 

6 

5.  เปQนบุคคลเพื่อผูIอ่ืน  
        Be all to all 

มีจิตสาธารณะ/รักเมตตา/รับผิดชอบต/อสังคม  

Public consciousness /Charity /Civic responsibility 
8 

6.  มีวินัย  มีวินัย  Discipline 3 
      Discipline เปQนผูIนําและผูIตามท่ีดี  

Ability and willingness to lead and follow 
 

7.  ใฝ]เรียนรูI  ใฝ]เรียนรูI เพ่ิมพูนทักษะ  4 
      Avidity for learning Avidity for learning  
8.  เชิดชูความเปQนไทย  รักความเปQนไทย  7 
      Cherishing Thai identity Cherishing Thai identity  

 
 
สมรรถนะสําคัญของผู#เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� 

1.  มีความสามารถในการส่ือสาร                                                                                                                             
2.  มีความสามารถในการคิด                                                                                                                        
3.  มีความสามารถในการแกIปaญหา                                                                                                               
4.  มีความสามารถในการใชIทักษะชีวิต                                                                                                          
5.  มีความสามารถในการใชIเทคโนโลยี 
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1) จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน6ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ�ในตําแหน6ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) อายุ

เฉล่ีย 
(ปk) 

ประสบการณ�
ในตําแหน6ง 

(ปk) 
ชาย หญิง ตํ่ากว6า 

ป.ตรี 
ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป. 
เอก 

ผูIอํานวยการ - 1 1 -  1 - 79 41 
ผูIช/วยผูIอํานวยการ 1 6 7 - 2 5 - 49 17 
ครู (บรรจุ) 7 46 53 - 38 15 - 44 17 

ครูพิเศษ 5 4 9 - 5 4 - 57 28 
ครูต/างประเทศ 7 3 10 1 9 - - 39 7 
ครูเกษียณ  10 10 - 6 4 - 64 31 
บุคลากรทางการศึกษา 3 14 17 2 13 2 - 42 11 

ครู/บุคลากร(ไม/ไดIบรรจุ) 4 11 15 2 13 31 - 31 1 
นักการ ภารโรง 4 24 28 28 86 - - 35 8 
คนขับรถ 1 - 1 1  - - - 1 
ยามรักษาความปลอดภัย - 1 1 - - - - - 1 

 

- จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  76  คน คิดเปQนรIอยละ  85.39 
- จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด        13  คน คิดเปQนรIอยละ  14.61 
- สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา              -      จํานวน            -       คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ข#อมูลบุคลากร 
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2) จํานวนครูผู#สอนแยกตามกลุ6มสาระการเรียนรู#และค6าเฉล่ียจํานวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ/มสาระการเรียนรูI จํานวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉล่ีย/คน/สัปดาห หมายเหตุ 

   ภาษาไทย 9 14  
   คณิตศาสตร 14 17  
   วิทยาศาสตร 14 15  
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 15  
   สุขศึกษาพลศึกษา 5 15  
   ศิลปะ 7 16  
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 12  
   ภาษาต/างประเทศ 17 17  

รวม 87 16  
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1) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ (หญิง 
จํานวนนักเรียน 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 - 255 255 

ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 - 270 270 
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 - 273 273 

รวมมัธยมศึกษาตอนตIน - 798 798 
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4 - 265 265 
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 5 - 299 299 
ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 6 - 264 264 

รวมมัธยมศึกษาปลาย - 828 828 
รวมทั้งหมด - 1,626 1,626 

หมายเหตุ จํานวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60 

2) จํานวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จําแนกตามคุณลักษณะ 
 

ระดับช้ัน 
คุณลักษณะ 

พิการ ดIอยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
-ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 - - - 
-ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 - - - 

-ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 - - - 
รวม - - - 

-ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4 - - - 
-ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 5 - - - 
-ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 6 - - - 

รวม - - - 
หมายเหตุ จํานวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 60 

1.4 ข#อมูลนักเรียน 
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3) จํานวนนักเรียนในแต6ละระดับชั้นเรียนที่ผ6าน/ไม6ผ6าน การประเมินความสามารถด#านการอ6าน การเขียน การคิด
คํานวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค� ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ� 

 

 การประเมินความสามารถด#านการอ6าน 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน (คน) นักเรียนผ/าน 

(รIอยละ) เต็ม ผ/าน ไม/ผ/าน 

มัธยมศึกษาปLท่ี 1 253 253 0 100 

มัธยมศึกษาปLท่ี 2 270 270 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 3 270 270 0 100 

มัธยมศึกษาปLท่ี 4 252 252 0 100 

มัธยมศึกษาปLท่ี 5 282 282 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 6 263 263 0 100 

รวมท้ังหมด 1,590 1,590 0 100 
 
 
 

 การประเมินความสามารถด#านการเขียน 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน (คน) นักเรียนผ/าน 

(รIอยละ)  ผ/าน ไม/ผ/าน 
มัธยมศึกษาปLท่ี 1 253 253 0 100 

มัธยมศึกษาปLท่ี 2 270 270 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 3 270 270 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 4 252 252 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 5 282 282 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 6 263 263 0 100 

รวมทั้งหมด 1,590 1,590 0 100 
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 การประเมินความสามารถด#านการคิดคํานวณ 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน (คน) นักเรียนผ/าน 

(รIอยละ) เต็ม ผ/าน ไม/ผ/าน 
มัธยมศึกษาปLท่ี 1 253 253 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 2 270 208 62 77.03 
มัธยมศึกษาปLท่ี 3 270 222 48 82.22 

มัธยมศึกษาปLท่ี 4 252 252 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 5 282 263 19 93.26 
มัธยมศึกษาปLท่ี 6 263 217 46 82.50 

รวมทั้งหมด 1,590 1,415 175 88.99 
 
 
 

 การประเมินความสามารถด#านการอ6าน คิดวิเคราะห� และเขียนส่ือความ 

 
ระดับช้ัน 

จํานวนนักเรียน (คน) นักเรียนผ/าน 
(รIอยละ) เต็ม ผ/าน ไม/ผ/าน 

มัธยมศึกษาปLท่ี 1 253 253 0 100 

มัธยมศึกษาปLท่ี 2 270 270 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 3 270 270 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 4 252 252 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 5 282 282 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 6 263 263 0 100 

รวมทั้งหมด 1,590 1,590 0 100 
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 การประเมินความสามารถด#านคุณลักษณะอันพึงประสงค� (8 ประการ) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน (คน) นักเรียนผ/าน 

(รIอยละ) เต็ม ผ/าน ไม/ผ/าน 
มัธยมศึกษาปLท่ี 1 253 253 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 2 270 270 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 3 270 270 0 100 

มัธยมศึกษาปLท่ี 4 253 253 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 5 282 282 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 6 263 263 0 100 

รวมทั้งหมด 1,591 1,591 0 100 
 
 
 

 การประเมินความสามารถด#านทักษะตามหลักสูตร (สมรรถนะ 5 ด#าน) 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน (คน) นักเรียนผ/าน 

(รIอยละ) เต็ม ผ/าน ไม/ผ/าน 
มัธยมศึกษาปLท่ี 1 253 253 0 100 

มัธยมศึกษาปLท่ี 2 270 270 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 3 270 270 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 4 252 252 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 5 282 282 0 100 
มัธยมศึกษาปLท่ี 6 263 263 0 100 

รวมท้ังหมด 1,590 1,590 0 100 
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 การประเมินด#านการมีสุขภาพตามเกณฑ� 
 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน (คน) นักเรียนผ/าน 

(รIอยละ) เต็ม ผ/าน ไม/ผ/าน 
มัธยมศึกษาปLท่ี 1 247 231 16 93.52 
มัธยมศึกษาปLท่ี 2 262 248 14 94.66 
มัธยมศึกษาปLท่ี 3 268 262 6 97.76 

มัธยมศึกษาปLท่ี 4 249 232 17 93.17 
มัธยมศึกษาปLท่ี 5 277 258 19 93.14 
มัธยมศึกษาปLท่ี 6 250 236 14 94.40 

รวมท้ังหมด 1,553 1,467 86 94.46 
   หมายเหตุ   ขIอมูลจากผลการตรวจสุขภาพประจําปL วันท่ี 28-29 สิงหาคม 2560 
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 ค6าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 3 

กลุ6มสาระ/วิชา 
คะแนนเฉล่ีย (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 

เฉล่ีย 55.47 39.97 35.01 34.33 

 
กราฟแสดงค6าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 3 

 

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปkการศึกษา 2560 
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 ค6าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 6     

กลุ6มสาระการเรียนรู# 
คะแนนเฉล่ีย  (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 

เฉล่ีย 50.62 40.36 33.30 33.23 

 
กราฟแสดงค6าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 6 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได#รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา 

 
ไดIรับโล/รางวัลและเกียรติบัตร การประเมินโรงเรียน
เอกชนท่ีมีคุณภาพสู/มาตรฐานสากล  2558  มีผลการ
ประเมินอยู/ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉล่ียคิดเปQนรIอย
ละ 94.40 เปQน 1 ใน 26 โรงเรียนของ สช. ท่ัวประเทศ 
 

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)  

28 กันยายน 2558 

ไดIรับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด/น ท่ีมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากท้ัง
สามรอบ คือรอบแรก(พ.ศ.2544-2548) รอบสอง(พ.ศ.
2549-2553) และรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ซ่ึงเปQน 
1 ใน 360 โรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัว
ประเทศ (มีโรงเรียนท้ังหมด 31, 508 โรง) 
 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

(องคกรมหาชน) หรือ สมศ. 
15 ตุลาคม 2558 

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

การไฟฟ�านครหลวง  
21 มีนาคม  2559   

ไดIรับโล/รางวัลโรงเรียนเอกชนท่ีไดIเป�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 

ไดIรับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปLท่ี 3 และ ปLท่ี 6  ปLการศึกษา  2560 
ตามเกณฑท่ีกําหนด ในงาน “มหกรรมวันการศึกษา
เอกชน ประจําปL พ.ศ. 2561”  ภายใตIแนวคิด “100 
ปL การศึกษาเอกชน มุ/งพัฒนาการศึกษาไทย” 
 

สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริม
การศึกษาเอกชน   

10  กุมภาพันธ2561 

1.6 รางวัลท่ีโรงเรียนได#รับ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได#รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

ครู 
 

นางสาวนาฏยา  งามเสง่ียม  ไดIรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ครูผูIสอนดนตรีไทยในการ
แข/งขันเด่ียวขิม 7 หย/องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจําปLการศึกษา 
2559 ณ ศูนยการแข/งขันสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เขต 2  
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2  
14 พฤศจิกายน 2559 

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

โครงการภาคภูมิแผ/นดินไทย 
21 พฤศจิกายน 2559 

นางป�ยะนุสรณ  ชนะชาญชัย  ครูแนะแนวไดIรับการ
พิจารณาคัดเลือกครูผูIสมควรไดIรับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจIาฟ�ามหาจักรี  ระดับเขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร  ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2560  
 

กรุงเทพมหานคร 
31  ตุลาคม 2559 

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

คุรุสภา 
27 ธันวาคม 2560 

 

นักเรียน 
   
 

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
ท่ี 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและ
ส่ิงประดิษฐเพื่อการแข/งขัน ระดับนานาชาติ(K*bot 
Asia 2016) ในหัวขIอ A Better Tomorrow  

Hong Kong Polytechnic 
University 

10-13 ก.ค.60 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได#รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน การประกวดส่ิงประดิษฐและโครงงานวิทยาศาสตร

นานาชาติ (K*bot Asia 2017) มหาวิทยาลัยฮ/องกง

โพลีเทคนิค 

1. เด็กหญิงณัฐพัชร   พรรณสวัสด์ิ       ช้ัน ม.1/1 

2. เด็กหญิงโชติกา     นรนิธิวรรณ       ช้ัน ม.1/6 

3. เด็กหญิงอฐิตา        กิจเชวง           ช้ัน ม.2/1 

4. เด็กหญิงพิชญาภา    จิตดอน           ช้ัน ม.2/4 

5. เด็กหญิงณัฐวศา      มโนมัยวิบูลย     ช้ัน ม.2/6 

ประเภทท่ี 1 The Sensor Trash รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี1ประเภทท่ี 2ลูกบอลตกถึงพ้ืนชIา รางวัลชมเชย 

มหาวิทยาลัยฮ/องกงโพลีเทคนิค 

11-14 กรกฎาคม 2560 

 

ประกาศนียบัตรรับรองความรูIภาษาฝรั่งเศส ระดับ
เบ้ืองตIน D ELF A 1  และ  DELF A 2  ความรูIภาษา
ฝรั่งเศสระดับเบ้ืองตIน DELF  A 1 

1. น.ส.วรรณ     จันทรโชติ           ช้ัน ม.6/6 

2. น.ส.รัญญา     บุญครองธรรม    ช้ัน ม.6/6 

3. น.ส.ญาณินทร   คงจันทร          ช้ัน ม.6/6 

4. น.ส.ณัฐกมลธร   เอ้ือสิทธิโชค     ช้ัน ม.6/6 

5. น.ส.อภิสร        บุญสิริโรจน      ช้ัน ม.6/6 

6. น.ส.วริศรา      ฉัตรปราโมทย     ช้ัน ม.6/6 

7. น.ส.ณัชชา       พิทักษพรสิน      ช้ัน ม.6/6 

8. น.ส.ฌิชา          งามกาละ         ช้ัน ม.6/6 

ความรูIภาษาฝร่ังเศสระดับเบ้ืองตIน DELF  A 2 

1. น.ส.พรทิพย    ศรีอุทัย             ช้ัน ม.6/6 

2. น.ส.ฐิติรัตน     ริธีรังสี              ช้ัน ม.6/6 

3. น.ส.พัสวี        ชีวประภาวงศ     ช้ัน ม.6/6 

4. น.ส.ณิชาพร     เศรษฐสิงห        ช้ัน ม.6/6 

5. น.ส.กชพร       ภิญโญปรวัฒน    ช้ัน ม.6/6 

6. น.ส.นวินดา     ต้ังศิริวานิช         ช้ัน ม.6/6 

7. น.ส.มาตินา      อนุตรพร           ช้ัน ม.6/6 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห/งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ  ร/วมกับสถาน

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  
7 กรกฎาคม 2560 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได#รับ หน6วยงานท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน 
  

รางวัลชนะเลิศ (โล/รางวัล เกียรติบัตร และจํานวนเงิน 
5,000)กิจกรรมแข/งขันพับกระดาษ โอริงามิ ภายใตI
หัวขIอ “นิทานกระดาษ”  

1. น.ส.ดารวลี     ดุรงคพิสิษฎกุล            ช้ัน ม.5/3 

2. น.ส.กริณฑา      เหล/ามรกต               ช้ัน ม.5/6 

3. น.ส.สิตาภรณ     พิทันโชติ                 ช้ัน ม.5/6 

 

Mainichi Academic   ศูนยแนะ

แนวศึกษาต/อประเทศญ่ีปุ]นครบวงจร 

26-27 สิงหาคม 2560 

รางวัลความคิดสรIางสรรคดีเด/น  กิจกรรมออกแบบ
ส่ิงประดิษฐในโครงการ “พลังเล็กเปล่ียนโลกปL 5” 

น.ส.ณิชกานต    ตันฑวิรุณฬห             ช้ัน  ม.6/4 

 

กลุ/มบริษัท ปตท.ร/วมกับบริษัท  
อสมท. 

9 กันยายน 2560 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข/งขันเด่ียวซอดIวง
และการแข/งขันเด่ียวขิม 7 หย/อง รางวัลเหรียญทอง 
และรองชนะเลิศอันดับ 2    ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย   น.ส.พชรพร   วิสุทธ์ิไพฑูรย        ช้ัน ม.4/1 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

14 พฤศจิกายน 2560 

กิจกรรมการแข/งขัน  “RSU  English  Language 
Academic  Contest 2017” มหาวิทยาลัยรังสิต 

- กิจกรรมแข/งขันพูดภาษาอังกฤษ  หัวขIอ   “Good 
Deeds My Dad did.”  นางสาวนวินดา  ต้ังศิริวานิช
ช้ัน 6/6 ไดIรับบโลหรางวัลชนะเลิศ 
- กิจกรรมแข/งขันเขียนเรียงความเปQนภาษาอังกฤษ 
หัวขIอ “ The picture of the King holding a map 
and there is a big tree.”  นางสาวนถสร   ไกรนรา  
นักเรียนช้ัน ม. 6/6 ไดIรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
รับโลหรางวัล และเหรียญรางวัล 

 
 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
17 พฤศจิกายน 2560 
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 ข#อมูลอาคารสถานท่ี ประกอบด#วย จํานวนอาคาร จํานวนห#องประกอบ 

  อาคารเรียนจํานวน  2  หลัง   อาคารประกอบจํานวน  - หลัง  
  หIองสุขาครู  12 หIอง  สระว/ายนํ้า  - สระ    
  หIองสุขานักเรียน  49 หIอง  สนามเด็กเล/น  - สนาม             

สนามบาสเก็ตบอล  1 สนาม  สนามฟุตบอล  - สนาม     
  สนามร/มพิกุล   1 สนาม  สนามเทนนิส  - สนาม 
  เข่ือนริมนํ้า   1 สนาม 

 
 
 
 
   
 ตารางรายรับ-รายจ6าย ของโรงเรียน 

รายรับ จํานวนเงิน(บาท) รายจ6าย จํานวนเงิน(บาท) 

ค/าธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

7,684,616.25 เงินเดือนครู/บุคลากรสนับสนุน 43,540,251.65 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 21,974,810.75 ค/าสาธารณูปโภค 3,454,704.99 

ค/าธรรมเนียมอ่ืนๆ 75,594,820.92 ค/าใชIจ/ายในแผนงานต/าง ๆ 9,980,950.30 

  ค/าใชIจ/ายอ่ืน ๆ 19,735,822.44 

 
รวมรายรับ 

 
105,254,247.92 

 
รวมรายจ6าย 

 
76,711,729.38 

 
 
 
 

1.7 ข#อมูลอาคารสถานท่ี 

1.8 ข#อมูลงบประมาณ 
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 ข#อมูลอาชีพหลักของชุมชน บิดา มารดาและผู#ปกครอง ช้ันมัธยมศึกษาปkที่ 1 – 6    

 
บุคคล 

ร#อยละของอาชีพ  
รับ

ราชการ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
นักธุรกิจ
ค#าขาย 

เกษตรกร รับจ#าง อ่ืนๆ ถึงแก6
กรรม 

รวมทั้งหมด(รIอยละ) 

บิดา 
 

5.47 2.71 53.01 0.43 31.67 4.06 2.64 100 

มารดา 
 

5 7 83 0 88 65 0 100 

ผู#ปกครอง 
 

5.04 2.40 44.96 0.12 37.21 10.27 0 100 

ข#อมูล ณ 12 มิ.ย.60 

 
 
 
 

 ข#อมูลการนับถือศาสนาของชุมชน บิดา มารดา ผู#ปกครอง และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 1 – 6    
 

บุคคล 
ร#อยละของศาสนา  

พุทธ คริสต� อิสลาม ฮินดู ซิกข� 
พราหม

ณ� 
ไม6นับ
ถือ 

รวมท้ังหมด 
(รIอยละ) 

บิดา 95.88 2.95 0.98 0.12 - 0.06 - 100 

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 
 
 

 

1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
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 ข#อมูลรายได#เฉล่ียของผู#ปกครองนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 1 – 6      

ช้ัน 
จํานวนนักเรียนจําแนกตามรายได#ของครอบครัวต6อปk 

รวมท้ังหมด 
(คน) 

ตํ่ากว6า/เท6ากับ 
150,000 บาท 

150,000 – 
300,000 บาท 

มากกว6า 300,000 
บาท 

ม.1 - 7 248 255 

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 

รวมท้ังหมด
(คน) 

33 121 1472 1,626 

รวมท้ังหมด 
(ร#อยละ) 

2.03 7.44 90.53 100.00 

ข#อมูล ณ 12 มิ.ย. 60 
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 แหล6งเรียนรู#ภายในโรงเรียน 
1.  ห#องสมุด ซึ่งเปQนแหล/งบริการใหIขIอมูลการศึกษา คIนควIา โดยมีหนังสือท่ัวไป เอกสาร ส่ิงพิมพต/างๆ และ  
     โสตทัศนวัสดุ และยังมีหIองสมุดเคล่ือนท่ีท่ีต้ังอยู/ใตIตIนพิกุล อาคาร 1 และใตIอาคาร 2 
2.  ห#องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� มี 2 หIอง อยู/ท่ีอาคาร 2 ช้ัน 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และช้ัน 3  
     ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตIน 
5.  ห#องแนะแนว เปQนหIองบริการดIานเอกสารการแนะแนว และคําปรึกษาแก/นักเรียน 
6.  ห#องประกอบการทางอาหาร เปQนหIองท่ีฝ�กใหIนักเรียนเตรียมอาหาร อุปกรณการปรุงอาหาร 
7.  ห#องศิลปะ อยู/อาคาร 2 ช้ัน 3 
8.  ห#องดนตรี มี 2 หIอง คือ หIองดนตรีไทยและนาฎศิลป̀ท่ีอาคาร 1 และหIองดนตรีสากลท่ีอาคาร 2 
 

ตารางแสดงแหล6งการเรียนรู#และสถิติการใช#งาน 

ท่ี แหล6งการเรียนรู# 
จํานวน 
(แหล6ง) 

ความถ่ี/สถิติการใช# ร#อยละ 

1 หIองสมุด 1 ทุกวันจันทร-ศุกร  90.26 
2 หIองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2 ทุกวันจันทร-ศุกร  91.4 
3 หIองดนตรีไทย 1 50 คน/วัน 87.80 

4 หIองแนะแนว 1 ตามความเหมาะสม 87.80 
5 หIองศาสนา 1 ทุกวันจันทร-ศุกร 77.40 
6 แผ/นพับความรูI 37 ทุกวันจันทร-ศุกร 89.00 
7 หIองสมุดเคล่ือนท่ีและมุมหนังสือในหIองเรียน 38 ตามความเหมาะสม 85.40 

8 หIองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 1 ครั้ง/คน/ปLการศึกษา 93.00 
9 ป�ายนิเทศ และความรูIรอบเสา ใตIอาคารเรียน ตามความเหมาะสม  83.40 
10 มุมความรูI 8 กลุ/มสาระ และมุมความรูIของ

หIองสมุด 
1 ทุกวันจันทร-ศุกร 93.80 

11 หIองดนตรีสากล 1 ทุกวันจันทร-ศุกร 87.20 
รวม 86        เฉล่ียรIอยละ 87.86 

 
 

1.10 แหล6งเรียนรู# 
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แหล6งเรียนรู#ภายนอกโรงเรียน 
 ทัศนศึกษา 

ชั้น ค6ายลูกเสือ ทัศนศึกษา 
จํานวน 
(คร้ัง/ปk) 

ม.1 อัสสัมชัญ   จ.สมุทรสาคร                 พระปฐมเจดีย    จ.นครปฐม 1 

ม.2 วังสวนแกIว  จ.สุพรรณบุรี                                     วัดป]าเลไลยก   จ.สุพรรณบุรี                                     1 

ม.3 หุบพญาแคมป̀ จ.นครนายก          พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร(อพวช.)  จ.ปทุมธานี 1 

ม.4 - อุทธชยานประวัติศาสตร   จ.อยุธยา 1 

ม.5 - บIานควายไทย  จ.สุพรรณบุรี 1 

ม.6 - สักการะสถานคุณพ/อนิโคลัส  จ.นครปฐม 1 

 
 
 ห#องสมุด มีขนาด 120 ตารางเมตร  มีจํานวนหนังสือคIนควIา  22,311 เล/ม ในการสืบคIนและการยืม – คืนใชIระบบ  

คอมพิวเตอร   สถิติการเขIาใชIหIองสมุดของผูIเรียนเฉล่ียต/อปLการศึกษา  รIอยละ 90.69 
 
 ภูมิปeญญาท#องถ่ิน / ปราชญ�ชาวบ#าน / ผู#ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให#ความรู# 

         โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีมีช่ือว/า “สายสัมพันธแบ/งปaนใหIลูก” เพื่อเป�ดโอกาสใหIผูIปกครองไดIมีส/วนร/วมในการ

แบ/งปaนความรูI ความถนัดและความชํานาญในอาชีพท่ีตนเองทําอยู/ ใหIแก/นักเรียนท่ีลูกตนเองเรียนอยู/อย/างนIอยปLละ 1  

ครั้ง โดยไดIรับความร/วมมือเปQนอย/างดี ดังตารางต/อไปน้ี 

ตารางสรุปกิจกรรมสายสัมพันธ�แบ6งปeนให#ลูก ปkการศึกษา 2560 

ลําดับ วิทยากร ใหIความรูI ช้ัน 
สถิติ 

(ครั้ง/ปL) 
1 คุณสราวุธ  สุทธิวรพงศศรี โอกาสในชีวิต ม.1/1 1 
2 คุณทัศนีย   ศรีวรลักขณา การเย็บผIาแบบเนา ดIนถอยหลัง ม.1/1 1 
3 คุณพรรณนิภา  วิเศษแสง ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจําวัน ม.1/2 1 
4 คุณศมนพรรณ  บรรจงศิริเจริญ Positive thinking ม.1/2 1 

5 คุณณัฐพณิชย  บุญสิทธิกูล การประดิษฐดอกไมIจันทรดารารัตน ม.1/3 1 
6 คุณณัฐพณิชย  บุญสิทธิกูล ความรูIท่ัวไปและตIนไมIเปQนยา ม.1/3 1 
7 คุณพงษฉัตร  จุลกะสุทธ์ิ การใชI Ipad กับการเรียน ม.1/4 1 
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ลําดับ วิทยากร ใหIความรูI ช้ัน 
สถิติ 

(ครั้ง/ปL) 

8 คุณณภัทร   พรหมพฤกษ การออกแบบโลโกIผลิตภัณฑ ม.1/4 1 
9 คุณสุพิศพร  สถาพร อาหารเพื่อสุขภาพ 2017 ม.1/5 1 
10 คุณวชิราฑินี   โกมลผลิน Healthy Easy Triks ม.1/5 1 
11 คุณศรินรัตน  วัฒนธรนันท การป�องกันไขIหวัดใหญ/ ม.1/6 1 

12 คุณณัฐฑินี   จันทรแสงเจริญ วัฒนธรรมการทักทายแต/ละประเทศ ม.1/6 1 
13 คุณปริตตา  กูมาไก อาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดI ม.2/1 1 
14 คุณปริตรตา   กูมาไก การเล้ียงลูกใหIมีนํ้าใจ ม.2/1 1 
15 คุณอําพร   ล่ิวลําเพา คิดดี คิดบวก ประสบความสําเร็จ ม.2/2 2 

16 คุณอดิชัย   สาทิภักดี ออมเพื่ออนาคต ม.2/2 1 
17 คุณจิราภา   เปรมปล้ืมจิตต ความรูIเก่ียวกับการใชIยา ม.2/3 1 
18 คุณนิรมล   ว/องวัฒนาสกุล การจัดคอกเทล ม.2/4 1 
19 คุณศรินทิพย   สุวรรณรัศมี การประดิษฐท่ีใส/โทรศัพทมือถือ ม.2/4 1 
21 คุณทาคาโกะ   อําภาไพศาลธนกิจ การทํา เทมากิซูซิ  ม.2/5 1 

22 คุณสมสกุล   ธีรลักษณ การดูแลดวงตาและโรคของดวงตา ม.2/5 1 
23 คุณสมสกุล   จีระศิลป̀ การออกแบบผลิตภัณฑ ม.2/6 1 
24 คุณอุษา   ล้ิมวงศกรวณิษ วิธีการถ/ายรูปข้ันพ้ืนฐาน ม.3/2 1 
25 คุณเกศสุดา   มั่งค่ัง ภาษีสําหรับเยาวชน ม.3/2 1 
26 คุณรดา   ไฟฟ` First Impressioms ม.3/3 1 
27 คุณชินวรรณ   ชันษาจนกุล กว/าจะไดIเปQนแพทย ม.3/3 1 
28 คุณศิริรัตน   เทพบัณฑิตย การทําดอกไมIจันทน ม.3/4 1 
29 คุณหทัยทิพย  โรจนศิริประเสริฐ การทําพายบลูเบอรรี่ชีสเคIก ม.3/4 1 

30 คุณพัชรีวรรณ  อัศวถาวร การทําลูกชุบ ม.3/5 1 
31 คุณกุลภัสสรณ   นิลวรรณ ยาเสพติด ม.3/5 1 
32 คุณสมศักด์ิ   อร/ามมนทิราลัย การรักษาสัญญา ความซื่อสัตย ม.3/6 1 
33 คุณไชยยะ   สุนทวพรวาที การใชIชีวิตในวัยรุ/น ม.3/6 1 
34 คุณบุญศรี   วิสุทธิไพฑูรย การทําดอกไมIจันทน ม.4/1 1 

35 คุณปริษา   ภูเมธาวรกิจ การถ/ายภาพมุมไหนใหIดูดี ม.4/2 1 
36 คุณบุรพล   กิตติบํารุง แนวทางการศึกษาต/อต/างประเทศ ม.4/2 1 
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ลําดับ วิทยากร ใหIความรูI ช้ัน 
สถิติ 

(ครั้ง/ปL) 

37 คุณรัชนี   บุญสนธ์ิ การทําดอกไมIจันทน ม.4/3 1 
38 คุณศิริวรรณ   หมู/พงศสุวรรณ การปฎิบัติตนในการเดินทาง ม.4/3 1 
39 คุณประชัน   วงศอุทัยพันธุ การทําแซนวิช ม.4/4 1 
40 คุณทีปกร   วิรุฬหกุล การเตรียมตัวเรียนในมหาวิทยาลัย ม.4/5 1 

41 คุณสุดารักษ   พจนสัจ การรีดประโปรงและการแต/งหนIาเคIก ม.4/7 1 
42 คุณคุณสุดารักษ   พจนสัจ การทําคอนเฟQลกคาราเมล ม.4/7 1 
43 คุณเสาวภา   พิมพโครต การทําไก/กรอบซอสมะนาว ม.5/1 1 
44 คุณริศมล   ศรีสุทธินันทย การปรับตัวเพื่อลดความเครียด ม.5/2 1 

45 คุณปุณยวีร   ธนารังสิมาพงศ การผลิตยา ม.5/5 1 
46 คุณยุพเยาว   เหล็กกลIา การศึกษาต/อคณะ international จุฬาฯ ม.5/5 1 
47 คุณครันตภรณ   รุIงทาบนภา การทําชีสเคIก ม.6/1 1 
48 คุณชุติกาณจน   เรืองจารุทัศน การทําทาโกยากิ ม.6/2 1 
49 คุณนงเยาว   เตชะพรสิน สาธิตการทําดอกดารารัตน ม.6/3 1 

50 คุณภัคจิรา   ปรัตถพงศ วิธีการทําดอกไมIจันทน ม.6/4 1 
51 คุณประชัน   วงศอุทัยพันธุ การทํา ไสIกรอกผัดซอสบารบีคิว ม.6/4 1 
52 คุณรุจิตา   ทับทิมโต อาหารเพื่อสุขภาพ ม.6/5 1 
53 คุณอรวรรณ   เจริญผล การปฐมพยาบาล ม.6/6 1 

 
ตารางจําแนกประเภทความรู#ท่ีมาให#เปaนอาชีพต6าง ๆ 

ท่ี ประเภทความรู# จํานวนคร้ัง 
1 การประกอบวิชาชีพ 8 

2 คหกรรม 20 
3 หัตกรรม 4 
4 ศิลปะ/ดนตรี 4 
5 วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 1 

6 สังคม/ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 19 
7 ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 4 
8 สุขภาพ/การแพทย/สุขอนามัย 8 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปkการศึกษา 2559 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผู#เรียน ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการอ/าน คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ   ดี 

2. ความสามารถในการส่ือสาร  ดีเย่ียม 

3. ความสามารถในดIานการคิด  ดี 

4. ความสามารถในการแกIปaญหา  ดี 

5. ความสามารถในการใชIทักษะชีวิต  ดี 

6. ความสามารถในการใชIเทคโนโลยี  ดีเย่ียม 

7. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูIเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด   ดี 

8. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  (ม.3,ม.6) ดีเย่ียม 

9. ผลการศึกษาต/อของนักเรียน ม.6 ในระดับมหาวิทยาลัย ดีเย่ียม 

10.คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  ดีเย่ียม 

11.การมีส/วนร/วมของนักเรียนในการอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลIอม   
     อย/างเปQนรูปธรรม  

ดีเย่ียม 

12.ผูIเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอ่ืนและมีมนุษยสัมพันธดี ดีเย่ียม 

13.ผูIเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ และอยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม  ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู#บริหารสถานศึกษา ดีเย่ียม 

1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเย่ียม 

2.การนิเทศ กํากับติดตาม การทํางานครู ดีเย่ียม 

3.การมีส/วนร/วมของผูIปกครองในการมาใหIความรูIกับหIองเรียนท่ีลูกเรียนอยู/ในเรื่องอาชีพต/างๆ 
  ท่ีผูIปกครองทําอยู/  

ดีเย่ียม 

4.การมีส/วนร/วมของผูIปกครองเครือข/าย ม.1-6 มาร/วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่อง 
   ผลการเรียน การปกครองดูแลลูก และปaญหาต/างๆเพื่อช/วยกันพัฒนาผลการเรียนใหIดีขึ้น 

ดี 

มาตรฐานท่ี 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ ดีเย่ียม 

1. ครูทําวิจัยในช้ันเรียน ดีเย่ียม 

2. ครูทําแผนการสอน ดีเย่ียม 

1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปkการศึกษา 2559 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
3.  โครงการอบรมครูใชI i – PAD ช/วยสอน  ดีเย่ียม 

4. โครงการสู/ความเปQนเลิศดIวยโครงงานบนพ้ืนฐานกระบวนการวิจัย ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 4. ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ดีเย่ียม 
1. ผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ จากตIน  
   สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส/งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

ดีเย่ียม 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
   การศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ดีเย่ียม 

3. ผลการประเมินโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู/มาตรฐานสากล  2558  จากสํานักงาน 
   คณะกรรมการส/งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีผลการประเมินอยู/ในระดับดีมาก 

ดีเย่ียม 

4. ผลประเมินการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงฯ ปLการศึกษา 2559  ดีเย่ียม 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูIปกครองและชุมชนต/อการจัดการศึกษาของ 
   สถานศึกษา ปLการศึกษา 2559 

ดีเย่ียม 

6. ผลการดําเนินงานตามเป�าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ปLการศึกษา  
   2558- 2559 

ดีเย่ียม 

7. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปLของสถานศึกษา ปLการศึกษา 2559 ดีเย่ียม 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาอยู6ในระดับดีเย่ียม 
 จากผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ต/างๆส/งผลใหIสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส/งผลใหIสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามท่ีต้ังเป�าหมายไวIในแต/ละมาตรฐาน สรุปภาพรวมว/าไดIระดับดีเย่ียม 
ท้ังน้ีเพราะ  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู#เรียน อยู/ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู/ในระดับดีเย่ียม  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ อยู/ในระดับดีเย่ียม และ
มาตรฐานที่4 ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู/ในระดับดีเย่ียม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูIท่ีเนIนใหIนักเรียนมีส/วนร/วมในการสรIางความรูIดIวยตนเองใหIมากข้ึน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

2. ส/งเสริมใหIนักเรียนมีกิจกรรมการแข/งขันท้ังภายในและภายนอก 
3. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ินตามความเหมาะสมของสาระการเรียนรูIเพ่ิม
มากข้ึน 

ความต#องการการช6วยเหลือ      - 
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1. ระดับคุณภาพ   :      ดีเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนอย/างรอบดIานครบท้ังดIานร/างกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปaญญา มี
หลักสูตรท่ีตอบสนองความตIองการของผูIเรียน มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ ดIวยกระบวนการและ
วิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือมุ/งพัฒนาผูIเรียนใหIมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและค/านิยมท่ีดีงาม
ตามอัตลักษณ มีทักษะการส่ือสารดIานภาษาอังกฤษดีเย่ียม และมีส/วนร/วมในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลIอม ตาม
ประเด็นการพิจารณาดังต/อไปน้ี  
 

                                   
 
 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานห#องสมุดและแหล6งเรียนรู# หIองสมุด โรงเรียนมีการจัดหIองสมุดไวIบริการใหIนักเรียนใชIเปQนแหล/งการ
เรียนรูIเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ โดยสรรหาหนังสือและเครื่องอิเล็กทรอนิกในการใหIบริการใหIผูIใชIบริการ
หIองสมุดไดIรับความรูIเพ่ิมพูนมากข้ึน และส/งเสริมใหIนักเรียนแสวงหาความรูIดIวยตนเองต้ังอยู/ท่ีอาคาร 2 ช้ัน 4 มีพื้นท่ี
ใหIบริการ 120 ตารางเมตร ขนาดประมาณ 1 หIองเรียน  ใหIบริการยืมหนังสือ  วารสาร และวัสดุส่ิงพิมพ  เป�ดใหIบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 7.00 – 16.30 น. มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน  22,272 เล/มไวIบริการ คณะเซอร 
ครู และนักเรียน การเขIาใชIบริการยืมหนังสือ ครูและนักเรียนใชIบัตรประจําตัวท่ีโรงเรียนออกใหI โดยสแกนบัตรเขIา
หIองสมุดเพ่ือเก็บสถิติ มีการจัดระบบเก็บหนังสือ  เปQนหมวดหมู/ตามระบบทศนิยมของดิวอ้ี จัดเก็บขIอมูลหนังสือใน
คอมพิวเตอร และยังมีบริการยืมหนังสือ ส่ิงพิมพ  CD- ROM และ  ใชIบริการ INTERNET ดIวย มีการเก็บสถิติการเขIาใชI
บริการ การยืมหนังสือ การใชIคอมพิวเตอร 

ส6วนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี  1  :  คุณภาพของผู#เรียน 
 

 ประเด็นการพิจารณา  

1) ความสามารถในการอ6าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ตามเกณฑ�ของแต6ละระดับช้ัน   

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู#เรียน  
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2. กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาไทย เปQนส/วนหน่ึงของโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาโดยจัดกิจกรรม ใหIนักเรียน
ในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะการอ/าน การเขียนและการส่ือสารภาษาไทยดังน้ี  

- ระดับช้ัน ม.1อ/านรIอยแกIว รIอยกรอง  
- ระดับช้ัน ม. 2 จํานวน อ/าน การเขียนและแต/งกลอนสุภาพ  

- ระดับช้ัน ม.3 อ/าน การเขียนจับใจความและการวิเคราะห  

- ระดับช้ัน ม.4 การอ/าน การเขียน และการพูดสุนทรพจน  

- ระดับช้ัน ม.5 อ/าน และเขียนบทความ  

- ระดับช้ัน ม.6 การอ/านและการวิเคราะห และจัดใหIมีการแข/งขันกัน 

 

3. กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาต6างประเทศ เปQนส/วนหน่ึงของโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาโดยจัดกิจกรรม ใหI
นักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะการอ/าน การเขียนและการส่ือสารภาษาต/างประเทศ ดังน้ี  

- ระดับช้ัน ม.1 ฝ�กทักษะการพูดทักทาย อ/านและเขียน บทสนทนาการพูดทักทายในชีวิตประจําวัน การ
อ/านออกเสียงนิทาน ฝ�กทักษะการใชIภาษาตามฐานการเรียนรูIและแข/งขันพูดทักทายตามสถานการณใน
ชีวิตประจําวัน  

- ระดับช้ัน ม.2 ฝ�กทักษะการพูด –อ/านบทสนทนาโดยกําหนดหัวขIอท่ีเก่ียวขIองกับการสนทนาในสถานท่ี
ต/างๆในชีวิตประจําวัน การอ/านออกเสียงการตูน ฝ�กทักษะคําศัพทโดยใชIเกม Spelling  Bee และแข/งขัน
พูดสนทนาตามหัวขIอท่ีกําหนด   

- ระดับช้ัน ม.3 ฝ�กทักษะการพูด-การอ/าน บทสนทนา- เขียนบทบาทสมมติ การอ/านออกเสียงเรื่องส้ัน 

ทักษะคําศัพทโดยใชIเกม Cross  Words และแข/งขันแสดบทบาทสมมติตามสถานการณท่ีกําหนด 

- ระดับช้ัน ม.4 ฝ�กทักษะการอ/านข/าว บทความ  และเขียนแสดงความคิดเห็น ฝ�กทักษะคําศัพทโดยใชIเกม  
Scrabble ฝ�กการเขียนแปลประโยค และแข/งขันการแข/งเรียงความ  

- ระดับช้ัน ม.5 ฝ�กทักษะการอ/านข/าว  บทความ และ เขียนร/างสุนทรพจน ฝ�กทักษะคําศัพทโดยใชIเกม 
Unscramble การเขียนแปลประโยค และขIอความ และแข/งขันการเขียนสุนทรพจน 

- ระดับช้ัน ม.6 ฝ�กทักษะการอ/านข/าว  โฆษณา  และเขียน จดหมายโตIตอบ การพูดโดยใชIกิจกรรม 
Debate 

 

4. กิจกรรมส6งเสริมทักษะคณิตศาสตร� เปQนส/วนหน่ึงของโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาโดยจัดกิจกรรม ใหI
นักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะทางคณิตศาสตร ดังน้ี  

- การฝ�กทักษะการคํานวณ (ม.1-6) นักเรียนแต/ละระดับช้ันฝ�กทักษะในการคิดคํานวณตามเน้ือหา และ
ตัวช้ีวัดของแต/ละระดับช้ันและทดสอบความสามารถในดIานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับช้ันโดยใชI
เกณฑคือนักเรียนท่ีถือว/าผ/านคือสอบไดIคะแนนรIอยละ 50 ข้ึนไป และแข/งขันคิดคํานวณและการ
แกIปaญหาคณิตศาสตรหาผูIชนะเลิศในต/ละระดับช้ัน 
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- การส/งเสริมทักษะการวิเคราะหและสรIางสรรค (ม.1-5) กิจกรรมท่ีใหIนักเรียนสรIางช้ินงานโดยใชIหลักการ
คณิตศาสตรมาประยุกตตามความสนใจและนําเสนอช้ินงาน 

- คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน (ม.1- 3) กิจกรรมท่ีใหIนักเรียนลงมือปฏิบัติตามฐานแกIปaญหาคณิตศาสตร
กับชีวิตประจําวัน   

 5. โครงการส6งเสริมการอ6านเพ่ือพัฒนาการเรียนรู# เปQนโครงการของงานหIองสมุด จัดข้ึนเพื่อส/งเสริมการอ/าน ใหI
นักเรียนใชIเวลาแสวงหาความรูIเพ่ิมติมดIวยตนเองและเพื่อส/งเสริมใหIนักเรียนฝ�กทักษะในการอ/านและรักการอ/าน โดยมี
กิจกรรมต/างๆ 2 กิจกรรมดังน้ี 

 กิจกรรมสัปดาห�ห#องสมุด มีการประกวดและแข/งขันดังน้ี   
- ประกวดคําขวัญหIองสมุด 
- ประกวดแต/งหนังสือนิทานคุณธรรม  POP UP       
- ประกวดส่ิงประดิษฐของใชIท่ีทําจากวัสดุเหลือใชI 
- เกมส/งเสริมการอ/านจากวิทยากรภายนอกโรงเรียน 
- การโตIวาที 
- นิทรรศการจําหน/ายหนังสือราคาประหยัด      
- แข/งขันตอบคําถามความรูIท่ัวไป 

 กิจกรรมยอดนักอ6าน 
- นักเรียนยืมหนังสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกและส่ิงพิมพอ่ืน ๆจากหIองสมุดคนละไม/ตํ่ากว/า 10 เล/ม 

ต/อเดือน  
- นักเรียนท่ีมีการยืมตามเกณฑท่ีกําหนดท่ีสถิติคอมพิวเตอรการยืมรายงานจะเปQนยอดนักอ/าน   
    ประจําเดือนติดประกาศรายช่ือท่ีป�ายนิเทศเพ่ือใหIทุกคนช่ืนชม และมอบของท่ีระลึก 

 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. โครงการส6งเสริมศักยภาพ คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�ภาคภาษาอังกฤษ เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แกIปaญหา และนําไปประยุกตใชIใน
สถานการณต/าง ๆอย/างเหมาะสมมีทักษะการส่ือสารดIานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR การฝ�กทักษะในดIานการ
ฟaง การพูด การอ/าน และการเขียน ทางดIานภาษา เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIและมีทักษะต/าง ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร เปQนภาษาอังกฤษ ซ่ึงทํา
การสอนโดยคุณครูชาวต/างชาติ โดยผูIเรียนจะไดIเรียนรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปQนภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 
1 คาบ ประกอบดIวย 2 กิจกรรมคือ    

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย6างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก#ปeญหา   
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 กิจกรรมส6งเสริมคณิตศาสตร�ใช#ภาษาอังกฤษ เปQนส/วนหน่ึงของโครงการส/งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร    
    วิทยาศาสตรภาคภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมดังน้ี 

- Math Invention    กิจกรรมท่ีส/งเสริมใหIนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1-3 ไดIใชIความคิดสรIางสรรค   
  ในการสรIางผลงานจากรูปเรขาคณิต 3 มิติ นําเสนอเปQนภาษาอังกฤษ 
- Math Application กิจกรรมท่ีส/งเสริมใหIนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4-5 ไดIนําความรูIท่ีไดIรับจาก  
  การเรียนคณิตศาสตรเปQนภาษาอังกฤษไปใชIในชีวิตประจําวัน 
- Math sat กิจกรรมท่ีส/งเสริมใหIนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4-5 ไดIฝ�กทักษะจากโจทยคณิตศาสตร 
  ท่ีเปQนภาษาอังกฤษ 
- แข6งขันบูรณาการคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เปaนภาษาอังกฤษ (ม.ตIนและม.ปลาย) โดยการ

แข/งขันตอบปaญหาโดยใชIคําถามวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเปQนรางวัลชนะเลิศ          
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยแยกเปQนช้ันมัธยมศึกษาตอนตIนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 กิจกรรมส6งเสริมวิทยาศาสตร�ใช#ภาษาอังกฤษ เปQนส/วนหน่ึงของโครงการส/งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรภาคภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมดังน้ี 

- Science Experiment เปQนการใหIผูIเรียนไดIใชIทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
- Science Invention เปQนการใหIผูIเรียนไดIสรIางส่ิงประดิษฐจากการเรียนวิทยาศาสตร 
 

 2. โครงการส6งเสริมทักษะรายวิชา เปQนโครงการท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีทักษะใน 4 กลุ/มสาระฯไดIแก/สาระ
ฯวิชาภาษาไทย  สาระฯวิชาคณิตศาสตร  สาระฯวิชาภาษาอังกฤษ สาระฯวิชาคอมพิวเตอรและการงานอาชีพ  ซ่ึงเปQน
รายวิชาท่ีเสริมสรIางใหIผูIเรียนมี การอ/าน การเขียน  และการส่ือสาร  กระบวนการคิด วิเคราะห  แสวงหาความรูI และเกิด
ความคิดริเริ่มสรIางสรรค รวมถึงสามารถนําความรูIท่ีไดIไปประยุกตใชIในชีวิตประจําวัน จากการฝ�กประสบการณเสริม
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIและทักษะต/าง ๆ ทางโรงเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญ จึง
ไดIจัดทําโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาข้ึนประกอบดIวยกิจกรรมดังน้ี 

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาไทย เปQนกิจกรรมท่ีใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะการอ/าน 
การเขียนและการส่ือสารภาษาไทย ดังน้ี  

- ระดับช้ัน ม.1อ/านรIอยแกIว รIอยกรอง  
- ระดับช้ัน ม. 2 จํานวน อ/าน การเขียนและแต/งกลอนสุภาพ  

- ระดับช้ัน ม.3 อ/าน การเขียนจับใจความและการวิเคราะห  

- ระดับช้ัน ม.4 การอ/าน การเขียน และการพูดสุนทรพจน  

- ระดับช้ัน ม.5 อ/าน และเขียนบทความ  

- ระดับช้ัน ม.6 การอ/านและการวิเคราะห และจัดใหIมีการแข/งขันกัน 
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 กิจกรรมส6งเสริมทักษะคณิตศาสตร� โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะทางคณิตศาสตร 
ดังน้ี  

- การฝ�กทักษะการคํานวณ (ม.1-6) นักเรียนแต/ละระดับช้ันฝ�กทักษะในการคิดคํานวณตามเน้ือหา 
และตัวช้ีวัดของแต/ละระดับช้ันและทดสอบความสามารถในดIานการคิดคํานวณเหมาะสมตาม
ระดับช้ันโดยใชIเกณฑคือนักเรียนท่ีถือว/าผ/านคือสอบไดIคะแนนรIอยละ 50 ข้ึนไป และแข/งขันคิด
คํานวณและการแกIปaญหาคณิตศาสตรหาผูIชนะเลิศในต/ละระดับช้ัน 

- การส/งเสริมทักษะการวิเคราะหและสรIางสรรค (ม.1-5) กิจกรรมท่ีใหIนักเรียนสรIางช้ินงานโดย
ใชIหลักการคณิตศาสตรมาประยุกตตามความสนใจและนําเสนอช้ินงาน 

- คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน (ม.1- 3) กิจกรรมท่ีใหIนักเรียนลงมือปฏิบัติตามฐานแกIปaญหา
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
   

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาต6างประเทศ โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะการอ/าน 
การเขียนและการส่ือสารภาษาต/างประเทศ ดังน้ี  

- ระดับช้ัน ม.1 ฝ�กทักษะการพูดทักทาย อ/านและเขียน บทสนทนาการพูดทักทายใน
ชีวิตประจําวัน การอ/านออกเสียงนิทาน ฝ�กทักษะการใชIภาษาตามฐานการเรียนรูIและแข/งขันพูด
ทักทายตามสถานการณในชีวิตประจําวัน  

- ระดับช้ัน ม.2 ฝ�กทักษะการพูด –อ/านบทสนทนาโดยกําหนดหัวขIอท่ีเก่ียวขIองกับการสนทนาใน
สถานท่ีต/างๆในชีวิตประจําวัน การอ/านออกเสียงการตูน ฝ�กทักษะคําศัพทโดยใชIเกม Spelling  
Bee และแข/งขันพูดสนทนาตามหัวขIอท่ีกําหนด   

- ระดับช้ัน ม.3 ฝ�กทักษะการพูด-การอ/าน บทสนทนา- เขียนบทบาทสมมติ การอ/านออกเสียง
เรื่อง ส้ัน ทักษะคําศัพทโดยใชIเกม Cross  Words และแข/งขันแสดบทบาทสมมติตาม
สถานการณท่ีกําหนด 

- ระดับช้ัน ม.4 ฝ�กทักษะการอ/านข/าว บทความ  และเขียนแสดงความคิดเห็น ฝ�กทักษะคําศัพท
โดยใชIเกม  Scrabble ฝ�กการเขียนแปลประโยค และแข/งขันการแข/งเรียงความ  

- ระดับช้ัน ม.5 ฝ�กทักษะการอ/านข/าว  บทความ และ เขียนร/างสุนทรพจน ฝ�กทักษะคําศัพทโดย
ใชIเกม Unscramble การเขียนแปลประโยค และขIอความ และแข/งขันการเขียนสุนทรพจน 

- ระดับช้ัน ม.6 ฝ�กทักษะการอ/านข/าว  โฆษณา  และเขียน จดหมายโตIตอบ การพูดโดยใชIกิจกรรม 
Debate 
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 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านคอมพิวเตอร� โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะดIานการใชI
คอมพิวเตอรสรIางช้ินงานออกมานําเสนอในรูปแบบ  อาทิ เช/น โปสเตอรโฆษณา หนังสือการ ตูน
อิเล็คทรอนิกส  การสรIางงานกราฟฟ�ก โดยแยกเปQนระดับช้ัน ดังน้ีตามโปรแกรมท่ีเรียนตามหลักสูตร ดังน้ี  

- ระดับช้ัน ม.1 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Keynote 
- ระดับช้ัน ม.2 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book 
- ระดับช้ัน ม.3 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Photoshop 
- ระดับช้ัน ม.4 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม illustrator 
- ระดับช้ัน ม.5 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book 
- ระดับช้ัน ม.6 ฝ�กทักษะการสรIางเว็บเพจโดยใชIภาษา HTML 

- ครูท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอรในแต/ละระดับช้ันคัดเลือกผลงานนักเรียนท่ีมีความสามารในการใชI
คอมพิวเตอรทุกคนจากแต/ละหIองเรียนมาแสดงในแต/ละระดับช้ัน 

- รับสมัครตัวแทนนักเรียนท่ีเขIาร/วมกิจกรรมแข/งขันการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรมท่ีกําหนดใน
แต/ละระดับช้ัน 

- ดําเนินการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับช้ันตามท่ีกําหนด 

- คัดเลือกผลงานนักเรียนท่ีชนะการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับช้ันมารับรางวัล 
 

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านงานประดิษฐ�   เปQนกิจกรรมท่ีใหIผูIเรียนแสดงศักยภาพทางดIานงานประดิษฐ 
และแสดงผลงานโดยใชIความสรIางสรรคในการสรIางช้ินงานออกมาจากวัสดุเหลือใชIหรือวัสดุท่ีมีในทIองถ่ิน
และส/งเขIาร/วมประกวดโดย 

- ครูกลุ/มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประชุมเพ่ือวางแผนการเลือกกิจกรรมท่ีจะนํามาใชIใน
การแข/งขันประดิษฐสรIางสรรค 

- รับสมัครตัวแทนนักเรียนท่ีเขIาร/วมกิจกรรม 
- กําหนดระยะเวลาในการประดิษฐช้ินงาน 
- กําหนดวันส/งช้ินงาน 
- คัดเลือกช้ินงานท่ีชนะเลิศในแต/ละระดับช้ันมารับรางวัล 

 
 3. โครงการแสวงหาความรู#จากแหล6งการเรียนรู#ภายนอก (ทัศนศึกษา) จัดข้ึนเพ่ือส/งเสริมใหIนักเรียนไดIมีการ
เรียนรูIท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ค/านิยมท่ีดี
งามตามอัตลักษณของผูIเรียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี 12 มีหลักการสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนใหIมีความใฝ]รูI มุ/งเนIนการพัฒนาบนฐานภูมิปaญญาท่ีเกิดจากการ
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ใชIความรูIและทักษะ สังคมไทยเปQนสังคมคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค/านิยม ประเพณี 
และวัฒนธรรม ดIวยกิจกรรมทัศนศึกษาต้ังแต/ระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี1-6 

- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 พระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 ศูนยวิทยาศาสตร อพวช. จังหวัดปทุมธานี 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 เข่ือนป]าสักชลสิทธ์ิ จังหวัด ลพบุรี 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4 อุทธยานประวัติศาสตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 6 จังหวัดนครปฐม 

  
 4. โครงการสู6ความเปaนเลิศด#วยกระบวนการวิจัย เปQนโครงการท่ีฝ]ายวิชาการไดIตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะ
ส/งเสริมใหIผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แกIปaญหา และ
นําไปประยุกตใชIในสถานการณต/างๆอย/างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูIอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและครู
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วมดําเนินกิจกรรม โดยใหIนักเรียน ระดับ ม.1 – ม.6  ทําโครงงาน

ตามรายวิชา จัดกิจกรรมเปQนโครงงานส/งเสริม 8 กลุ/มสาระ โดยแบ/งกลุ/มนักเรียนในแต/ละหIองเปQน 8 กลุ/มสาระ นักเรียนทําโครงงานตาม

รายวิชาท่ีสนใจ โดยจัดทําเปQนงานวิจัย 5 บท แต/งต้ังครูคอยดูแลเปQนระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงาน  ดําเนินการส/งโครงการ 
2 ครั้ง ครั้งท่ี1 ส/ง 3 บท ครั้งท่ี 2 ส/งเม่ือครบ 5 บท ประเมินคะแนนนําไปตัดเกรดใน 8 รายวิชาและมีการแสดงผลงานในวัน

วิชาการ 
 
 5. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู#โดยเน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ  เปQนโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหIครูมีการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วม เปQนกระบวนการจัดการเรียนรูIแบบ Active 
Learning  ท่ีสอดคลIองกับการเรียนรูIในศตวรรษท่ี 21  ท่ีเนIนการเรียนรูIท่ีผูIเรียนคิดวิเคราะห สรIางสรรค สรIางความรูI มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูจะตIองมีความรูIความเขIาใจและมีความสามารถในการพัฒนาผูIเรียน ดังน้ัน
ครูผูIสอนควรไดIรับการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูIบูรณาการตามตัวช้ีวัดเพ่ือการเปQนครูมืออาชีพ ประกอบดIวย 
2 กิจกรรมคือ 

 กิจกรรมการสอนโดยใช# IT ช6วยสอน เปQนกิจกรรมท่ีจัดใหIครูไดIอบรมการใชIโปรแกรมจากบริษัทไมโคร  
ซอลฟ ในการช/วยทําส่ือการสอน มาใชIสอนนักเรียนโดยโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาอบรมใหIความรูIเปQนเวลา 
2 วัน 
 กิจกรรมจัดการอบรมครู Active Learning เปQนกิจกรรมท่ีจัดใหIครูไดIอบรมการทําแผนการสอนแบบ 
Active Learning โดยโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาอบรมใหIความรูIเปQนเวลา 1 วันแลIวใหIครูจัดทําแผนการ
สอนแบบ 5 STEPs 
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 6. โครงการส6งเสริมทักษะวิทยาศาสตร�เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIมีการเสริมสรIางกระบวนการคิด 
วิเคราะห ทดลอง แสวงหาความรูI เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูI ความคิดริเริ่มสรIางสรรค ทักษะต/าง ๆ และนําความรูIไป
ใชIใหIเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมในวันวิทยาศาสตรแห/งชาติ ท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIมีการฝ�กทักษะในดIาน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงทําการจัดกิจกรรมเปQนสัปดาหวิทยาศาสตร เพื่อใหIผูIเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญของ
พระบิดาแห/งวิทยาศาสตรไทย ในวันท่ี 18 สิงหาคม ของทุกปL ผ/านทางกิจกรรมต/าง ๆ เช/น การแข/งขันตอบปaญหา
วิทยาศาสตร การเขIาร/วมกิจกรรมฐานความรูIทางวิทยาศาสตร การแข/งขันออกแบบและผลิตชุด mascot อนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลIอม 
 

7. โครงการค6ายวิทยาศาสตร� เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIมีการฝ�กทักษะในดIานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพ่ิมเติมจากในหIองเรียน การทํางานร/วมกันกับผูIอ่ืน เพ่ือใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIร/วมกัน ฝ�กประสบการณ
ในการอยู/ค/ายนอกสถานท่ี ซึ่งทําการเขIาค/าย ณ วังดุมเมาทเทนแคมป̀ จังหวัดกาญจนบุรี เปQนจํานวน 3 วัน 2 คืน 

 

 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
  1. กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านคอมพิวเตอร� โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะดIานการใชI
คอมพิวเตอรสรIางช้ินงานออกมานําเสนอในรูปแบบ  อาทิ เช/น โปสเตอรโฆษณา หนังสือการตูนอิเล็คทรอนิกส  การสรIางงานกราฟฟ�ก 

โดยแยกเปQนระดับช้ัน ดังน้ีตามโปรแกรมท่ีเรียนตามหลักสูตร ดังน้ี  
- ระดับช้ัน ม.1 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Keynote 
- ระดับช้ัน ม.2 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book 
- ระดับช้ัน ม.3 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Photoshop 
- ระดับช้ัน ม.4 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม illustrator 
- ระดับช้ัน ม.5 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book 
- ระดับช้ัน ม.6 ฝ�กทักษะการสรIางเว็บเพจโดยใชIภาษา HTML 
- ครูท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอรในแต/ละระดับช้ันคัดเลือกผลงานนักเรียนท่ีมีความสามารในการใชI

คอมพิวเตอรทุกคนจากแต/ละหIองเรียนมาแสดงในแต/ละระดับช้ัน 

- รับสมัครตัวแทนนักเรียนท่ีเขIาร/วมกิจกรรมแข/งขันการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรมท่ีกําหนดในแต/ละ
ระดับช้ัน 

- ดําเนินการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับช้ันตามท่ีกําหนด 

- คัดเลือกผลงานนักเรียนท่ีชนะการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับช้ันมารับรางวัล 
  

3) ความสามารถในการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     
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 2. กิจกรรมวิเคราะห�ส่ือ เปQนส/วนหน่ึงของโครงการพัฒนาผูIเรียนสู/ความเปQนผูIมีคุณธรรม โดยฝ]ายอภิบาลและแพร/
ธรรมไดIจัดทําใบงานวิเคราะหส่ือท้ังท่ีเปQนบทความและรูปภาพจากส่ือออนไลน โดยเลือกเน้ือหาเก่ียวกับปaญหาสังคมใน
ปaจจุบันใหIนักเรียนไดIรูIจักวิเคราะหแยกแยะความถูกผิด โดยคุณครุประจําช้ันจะใหIนักเรียนไดIทํากิจกรรมน้ีเปQนกิจกรรม
เพ่ิมเติมในคาบจริยศึกษา 
 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานทะเบียนวัดผล เปQนส/วนหน่ึงของฝ]ายวิชาการท่ีมีหนIาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการกําหนดประจําตัว
นักเรียนท่ีเขIาใหม/ จัดทําและรวบรวมขIอมูลประวัตินักเรียน ตรวจสอบวุฒิการศึกษา จัดเทียบโอนความรูI ทักษะ 
ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางท่ี หน/วยงานตIนสังกัดกําหนด จัดทําสถิติจํานวนนักเรียน
และการจําหน/ายนักเรียนใหIเปQนปaจจุบัน จัดใหIมีการลงทะเบียนรายวิชาตามโครงสรIางหลักสูตร จัดทําเอกสาร หลักฐาน
การศึกษาต/างๆ ตามระเบียบท่ีกําหนด จัดทําตารางสอบและจัดเก็บระบบฐานขIอมูลการวัดและประเมินผลทางการเรียน 
ดําเนินการออกรายงาน ผลการพัฒนาคุณภาพผูIเรียนรายบุคคล (รายงานผลการสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) จัดทํา
ขIอมูล สถิติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหผลการสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายภาค/รายปL 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหว/างปLการศึกษาและนําผลการเรียนมาเปรียบเทียบเพ่ือดูพัฒนาการของผูIเรียน 
 
 2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปaนรายวิชา  เปQนโครงการของงานการจัดการเรียนการสอนของ กลุ/ม
สาระการเรียนรูIคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใหIตระหนักถึงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหIกับ
นักเรียนท่ีมีผลการสอบตํ่ากว/าเกณฑ ในรายวิชาดังกล/าว เพ่ือใหIนักเรียนมีผลการเรียนอยู/ในเกณฑการประเมิน จึงจัดใหIมี
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึน ใน 4 กลุ/มสาระการเรียนรูI ดําเนินการโดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการ
สอบประเมินสรุปของแต/ละครั้งท่ีมีคะแนนเฉล่ียรวม ตํ่ากว/ารIอยละ 56 โดยการแจIงผูIปกครองรับทราบเพ่ือใหIนักเรียน
เรียนซ/อมเสริมวันจันทร-พฤหัสบดี หรือ วันเสารก/อนสอบ 5 เสาร โดย ม.ตIนเรียน 5 วิชาหลัก ม.ปลายเรียนวิชาเอกชอง
แผนการเรียน และวิเคราะหผลการสอบแต/ละคร้ังเพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาของผลการเรียนในการสอบแต/ละครั้ง 
 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานทะเบียนวัดผล เปQนส/วนหน่ึงของฝ]ายวิชาการท่ีมีหนIาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําตารางสอบและ
จัดเก็บระบบฐานขIอมูลการวัดและประเมินผลทางการเรียน ดําเนินการออกรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูI เรียน

4) ความก#าวหน#าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ   
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รายบุคคล (รายงานผลการสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) จัดทําขIอมูล สถิติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
วิเคราะหผลการสอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET 
 2. การติว O-NET โรงเรียนจัดใหIมีการติว O-NET ในคาบเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ในช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 และ 6 และในช/วงหลังจากการสอบปลายภาคเรียนแลIวของ ม.3 และ ม.6 
 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
  1. จัดการสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียน เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานการจัดการเรียนการสอนโดยทําจัดการ
สอบและประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือประเมินความพรIอมใน
การศึกษาต/อ 
 
  2. โครงการส6งเสริมทักษะรายวิชา เปQนโครงการท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีทักษะใน 4 กลุ/มสาระฯไดIแก/สาระ
ฯวิชาภาษาไทย  สาระฯวิชาคณิตศาสตร  สาระฯวิชาภาษาอังกฤษ สาระฯวิชาคอมพิวเตอรและการงานอาชีพ  ซ่ึงเปQน
รายวิชาท่ีเสริมสรIางใหIผูIเรียนมี การอ/าน การเขียน  และการส่ือสาร  กระบวนการคิด วิเคราะห  แสวงหาความรูI และเกิด
ความคิดริเริ่มสรIางสรรค รวมถึงสามารถนําความรูIท่ีไดIไปประยุกตใชIในชีวิตประจําวัน จากการฝ�กประสบการณเสริม
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIและทักษะต/าง ๆ ทางโรงเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญ จึง
ไดIจัดทําโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาข้ึนประกอบดIวยกิจกรรมดังน้ี 

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาไทย เปQนกิจกรรมท่ีใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะการอ/าน 
การเขียนและการส่ือสารภาษาไทย ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน 

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะคณิตศาสตร� โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะทางคณิตศาสตร 
ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน  

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาต6างประเทศ โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะการอ/าน 
การเขียนและการส่ือสารภาษาต/างประเทศ ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน 

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านคอมพิวเตอร� โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะดIานการใชI    
    คอมพิวเตอรตามโปรแกรมท่ีเรียนตามหลักสูตร ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน  

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านงานประดิษฐ� โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะ การ 
    ประดิษฐ ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน  
 

 3. โครงการ คิดไม6ออก บอกแนะแนว เปQนโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูIเรียน, 
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและค/านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณของผูIเรียน รวมท้ังใหIครูมีการจัดการเรียนการสอน  ท่ี

6) ความพร#อมในการศึกษาต6อ การฝ�กงานหรือการทํางาน    
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ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน โดยเนIนใหIผูIเรียนมีความรูI ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรIอมท่ีจะศึกษาต/อในระดับช้ันท่ี
สูงข้ึน  หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช/วงวัย   รักษาอารมณและสุขภาพจิตใหIดีอยู/เสมอ  พรIอมท้ังครูมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน  งานแนะแนว ไดIจัด  โครงการคิดไม/ออก บอกแนะแนว   
โดยมีกิจกรรมตลอดปLการศึกษา 2560   ประกอบไปดIวย  6  กิจกรรม ดังน้ี 

 กิจกรรมสํารวจนักเรียนเปaนรายบุคคล  เปQนการรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับตัวผูIเรียน โดยใชIการ
สังเกต การสัมภาษณ  การใชIแบบสอบถาม   บันทึกลงในแบบฟอรมของงานแนะแนว และระเบียน
สะสม เก็บไวIสําหรับใหIครู อาจารย ผูIบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขIองกับผูIเรียน ไดIรูIจักผูIเรียนแต/ละคนไดIดี 
ควรส/งต/อขIอมูลนักเรียนกลุ/มเส่ียงและกลุ/มมีปaญหา ใหIผูIเก่ียวขIองในการเฝ�าระวัง 
 

 กิจกรรมแนะแนวสัญจร เปQนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูIเรียนดIวยวิธีส/งเสริมและตอบสนองความตIองการ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูIเรียน  เป�ดโอกาสใหIผูIเรียนเขIาร/วมกิจกรรมตามความ
สนใจ รวมท้ังเป�ดโอกาสใหIผูIปกครองและชุมชน  เขIามามีส/วนร/วมในการพัฒนาสถานศึกษา มี
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูIซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูIเรียน และเพ่ือใหI
ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน  โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญ
วิทยากรจากสถาบันการศึกษาและอาชีพ  รวมท้ังวิทยากรในดIานอ่ืนๆ ท่ีผูIเรียนใหIความสนใจ มาพบปะ  
พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ท่ีเหมาะสม ตลอดปLการศึกษา เพื่อใหIมีความรูI  ทักษะ 
และเจตคติท่ีดี  พรIอมท่ีจะศึกษาต/อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช/วงวัย  ครูมี
การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน 

 

 กิจกรรมทดสอบความถนัดทางการเรียนของนักเรียน ม.3,ม.6  เปQนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือทดสอบความ
ถนัดทางการเรียนของนักเรียน  นํามาวางแผนในการใหIความช/วยเหลือดูแล ใหIคําแนะนํา ใหIคําปรึกษา  
และแกIไขปaญหาของผูIเรียนท้ังดIานการเรียนและคุณภาพชีวิต  โดยงานแนะแนว ไดIประสานงานขอใชI
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนของนักเรียน จากสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช/วยใหIผูIเรียน ใหIมีความรูI ทักษะและเจตคติท่ีดี  พรIอมท่ีจะศึกษาต/อใน
ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรือ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ เหมาะสมกับช/วงวัย 
 

 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต6อ    เปQนกิจกรรมท่ีจัดใหIกับผูIเรียน ไดIมีโอกาสเป�ดโลกทัศนทางการศึกษา 
รูIเท/าทันเหตุการณทางการศึกษา มีขIอมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต/อในระดับท่ีสูงข้ึน  ผูIเรียน
ไดIเรียนรูI  แสวงหาความรูI   รูIจักแหล/งท่ีมาของขIอมูลท้ังทางดIานการเรียน  อาชีพ ส/วนตัวและสังคม 
เพ่ือนํามาพัฒนาและประยุกตใชIในชีวิตประจําวันไดI  โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญวิทยากรจาก
สถาบันการศึกษาและอาชีพ  วิทยากรในดIานอ่ืนๆ ท่ีผูIเรียนใหIความสนใจ   รวมท้ัง ศิษยเก/าของโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต มาพบปะ  พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ท่ีเหมาะสม  
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 กิจกรรมอุทยานการเรียนรู# เปQนกิจกรรมท่ีส/งเสริมใหIนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนอย/างเต็ม
ศักยภาพ  ตอบสนองความแตกต/างระหว/างบุคคลและพัฒนาการทางสติปaญญา ใหIผูIเรียนไดIพัฒนา
ศักยภาพ  รูIจักแสวงหาความรูIและศึกษาคIนควIาดIวยตนเอง  โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญวิทยากรจาก
สถาบันการศึกษาและอาชีพ  รวมท้ังวิทยากรในดIานอ่ืนๆ ท่ีผูIเรียนใหIความสนใจ มาพบปะ  พูดคุยเปQน
การส/วนตัว ในรูปแบบของการออกบูธทางการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม  
 

 กิจกรรมพิกุลบานท่ัวไทย  เปQนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหIศิษยอัสสัมชัญคอนแวนต ไดIกลับมาโรงเรียนเพื่อ
แบ/งปaนประสบการณในการทํางาน  แนวทางการประกอบอาชีพ  แนวทางการศึกษาต/อ และอ่ืนๆ ท่ีมี
ประโยชนต/อผูIเรียน  โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญศิษยอัสสัมชัญคอนแวนต  ท่ีมีงานทําแลIว  มาพบปะ 
พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ท่ีเหมาะสม ตลอดปLการศึกษา 

 

                               
 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานจัดการสอนคําสอน คริสตศาสตร�และจริยศึกษา ไดIมีการจัดอัตรากําลังครูผูIสอนคําสอน คริสตศาสตร 
และจริยศึกษา โดยใหIมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูIและมีการสอบประเมินผลการเรียนรูI 
 

 2. แผนงานอภิบาล มีการดําเนินงานตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิกท่ียึดองคพระคริสตและคําสอนของพระองค
เปQนหลักในการศึกษาอบรมท่ีจะช/วยใหIนักเรียนแต/ละคนมีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณของพระคริสต สามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนอย/างมีคุณภาพและดําเนินชีวิตของตนอย/างมีความสุข รูIจักอุทิศตนเพื่อผูIอ่ืนตามวัยและโอกาสท่ี
เหมาะสม ประกอบดIวยกิจกรรมต/างๆ ดังน้ี  

 จัดกิจกรรมหว6านพระวาจา – สมาธิ  โดยมีคุณครูคาทอลิกเปQนผูIนําในการรําพึงพระวาจาตามคําสอน
ของพระเยซูเจIา เพื่อเตรียมจิตใจใหIคุณครูและนักเรียนทุกคนน่ังสมาธิเปQนประจําทุกวันในตอนเชIาช/วง
กิจกรรมหนIาเสาธง 
 

 จัดกิจกรรมวันสมโภชฉลองตามปฏิทินพิธีกรรมทางศาสนาคริสต� คือ 

- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเป1ดและป1ดปkการศึกษา เพ่ือใหIคณะเซอร คุณครู และนักเรียนร/วมกัน
ขอพรจากพระเจIาในโอกาสเป�ดและป�ดปLการศึกษา 2560 

- วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครธรรมทูตท้ังสององคเปQนผูIท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพร�คําสอนของพระเยซูเจIา ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIมีการจัดทําป�ายนิเทศเก่ียวกับประวัติ

1)  การมีคุณลักษณะและค6านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม6ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของผู#เรียน 
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การเดินทางแพร/ธรรมของท/านนักบุญท้ังสองและมีการจัดวจนพิธีกรรมเพ่ือระลึกถึงและขอพรจาก
ท/านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล 

- วันสมโภชพระนางมารีย�ได#รับเกียรติสู6สวรรค� คณะเซอร คุณครู และนักเรียนใหIความเคารพรัก
พระแม/มารียผูIเปQนองคอุปถัมภของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ในโอกาสระลึกถึงวันสมโภชของ
พระแม/มารียน้ี ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIมีการจัดทําป�ายนิเทศเก่ียวกับประวัติของพระแม/มารีย
และขIอความเช่ือเก่ียวกับการไดIรับเก่ียรติเขIาสู/สวรรคท้ังกายและวิญญาณของพระแม/มารียและมี
การจัดวจนพิธีกรรมเพ่ือระลึกถึงและขอพรจากพระแม/มารียผูIไดIรับเกียรติเขIาสู/สวรรคท้ังกายและ
วิญญาณ 

- วันสมโภชพระคริสตสมภพ เปQนวันระลึกถึงการเสด็จลงมาบังเกิดเปQนมนุษยของพระคริสตเพ่ือไถ/
บาปมนุษยทุกคน ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIมีการจัดทําป�ายนิเทศเก่ียวกับประวัติของวัน
คริสตมาสและมีการจัดวจนพิธีกรรมเพ่ือระลึกถึงเทศกาลแห/งการช่ืนชมยินดีและการเปQนผูIรูIจักใหI
ผูIอ่ืนและมีการอัญเชิญรูปพระกุมารเยซูไปอวยพรแก/คณะครูและนักเรียนทุกคนตามหIองเรียน 

- วันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจและวันพระคัมภีร� นักบุญเปาโล ท/านเปQนองคอุปถัมภของคณะเซนต
ปอล เดอ ชารตร เพื่อเปQนการปลูกฝaงจิตตารมณของ ท/านนักบุญเปาโลในการเปQนบุคคลเพื่อผูIอ่ืน 
ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIมีการจัดทําป�ายนิเทศเก่ียวกับพระวาจาของพระเยซูเจIาตามคําบอกเล/า
ของนักบุญเปาโลและมีการจัดวจนพิธีกรรมเพ่ือระลึกถึงและขอพรจากท/านนักบุญเปโตรและนักบุญ
เปาโล 

- จัดกิจกรรมรับศีลอภัยบาปและพิธีบูชาขอบพระคุณ ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIร/วมกับโรงเรียน
อัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (ไตรอัสสัมชัญ) จัดกิจกรรมรับศีลอภัยบาปและพิธีบูชา
ขอบพระคุณสําหรับคุณครู และนักเรียนคาทอลิกของท้ังสามโรงเรียนเปQนประจําทุกวันศุกรตIนเดือน
ตลอดปLการศึกษา 

- จัดกิจกรรมฟ��นฟูจิตใจครู และนักเรียนคาทอลิก ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIจัดกิจกรรมฟfgนฟู
จิตใจสําหรับคุณครูคาทอลิกและนักเรียนคาทอลิกทุกระดับช้ัน เพ่ือปลูกฝaงใหIครูและนักเรียน
คาทอลิกเห็นคุณค/าของคุณธรรม – จริยธรรมโดยมีแบบอย/างพ้ืนฐานมาจากความรักของพระเยซู
เจIา และเพื่อส/งเสริมใหIครูและเรียนคาทอลิกปฏิบัติตนตามแบบอย/างจากพระเยซูเจIา ดIวยความรัก 
ความศรัทธาในจิตใจ โดยไดIจัดใหIนักเรียนแต/ละระดับช้ันไปร/วมกิจกรรมฟfgนฟูจิตใจ มีการร/วมพิธี
บูชาขอบพระคุณ รับฟaงการอบรม และร/วมกิจกรรมต/างๆ มีการแบ/งปaนความคิดเห็นร/วมกัน 

 3. แผนงานแพร6ธรรมและส6งเสริมความเชื่อ จัดข้ึนเพ่ือเสริมสรIางบรรยากาศ คาทอลิกในโรงเรียน สนับสนุนใหI
ผูIเรียนคาทอลิกเปQนคนดี ยึดม่ันในหลักศาสนาของตน ดําเนินชีวิตตามหลักความเช่ือ ความจริงและความรัก มีดังน้ี 
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 กิจกรรมยุวธรรมทูตและกิจกรรม Y.C.S.  เปQนกิจกรรมคาทอลิกท่ีส/งเสริมใหIนักเรียนคาทอลิกในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตIน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจิตตารมณของพระคริสต ปฏิบัติตามและแพร�ธรรมตาม
คําส่ังสอนของพระเยซูเจIา รูIจักอุทิศตนเพ่ือผูIอ่ืนตามวัยและโอกาสท่ีเหมาะสม 

 กิจกรรมเพ่ือนพลมารีย� เปQนกิจกรรมคาทอลิกท่ีส/งเสริมใหIนักเรียนคาทอลิกในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รูIจักปฏิบัติตนตามแบบจิตตารมณของพระแม/มารียในการเปQนผูIท่ีมีจิตใจสุภาพอ/อนโยน เรียบง/าย  

 กิจกรรมเพ่ือนเซนต�ปอล เปQนกิจกรรมคาทอลิกท่ีส/งเสริมกระแสเรียกโดยการเรียนรูIในการปฏิบัติตนของ
คณะเซอรเซนตปอล เดอ ชารตร 

 4. โครงการเมตตาจิต  เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIรูIจักแสดงอัตลักษณของผูIเรียนในเรื่องการมีจิตสาธารณะ 
มีความเอ้ือเฟfgอเผ่ือแผ/ใหIความช/วยเหลือผูIอ่ืน รูIจักเสียสละและบําเพ็ญประโยชนต/อสังคมประกอบดIวยกิจกรรมต/างๆ ดังน้ี 

 กิจกรรมสัมผัสชีวิต คือ กิจกรรมท่ีฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIคัดเลือกผูIแทนนักเรียนในแต/ละระดับช้ัน
ไปทํากิจกรรมสัมผัสชีวิต เช/น 

 เย่ียมผู#สูงวัย ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมรIองเพลงประกอบท/าทาง และนําเครื่องอุปโภค
บริโภคและปaจจัยไปมอบใหIผูIสูงอายุ ณ ศูนยอภิบาลผูIสูงอายุโรงพยาบาลเซนตหลุยส บIานพระวิสุทธิวงศ 
ลําไทร จังหวัดปทุมธานี 

 เย่ียมเด็กพิการซ้ําซ#อน ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมเล/านิทานประกอบท/าทาง กิจกรรม
นันทนาการ และนําเครื่องอุปโภคบริโภคและปaจจัยไปมอบใหIเด็กพิการซ้ําซIอน ณ สถานสงเคราะหเด็ก
พิการทางสมองและปaญญา (บIานราชาวดีชาย) อ. ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 แบ6งปeนปeจจัยเด็กยากจน ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรม
นันทนาการ และนําเครื่องอุปโภคบริโภคและปaจจัยไปมอบใหIเด็กยากจน ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียนเพ่ือ
เด็กพิการ เขตลาดกระบัง จังหวักกรุงเทพมหานคร 

 กิจกรรมสอนเด็กรอโอกาส เปQนกิจกรรมท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนจักแบ/งปaนใหIแก/โรงเรียนนIองท่ียัง    ขาด
แคลนปaจจัยต/างๆ ทางโรงเรียนไดIจัดส/งผูIแทนครูไปช/วยสอนหนังสือใน 5 วิชาหลักเพ่ือช/วยเตรียมตัวใน
การสอบ O - NET  ของนักเรียนโรงเรียนโรซารีโอ และนักเรียนโรงเรียนเซนตปอล จังหวัดหนองคาย 

 

 5. โครงการส6งเสริมการศึกษาพระคัมภีร� มีกิจกรรมดังน้ี 

 กิจกรรมแบ6งปeนความรู#พระคัมภีร� ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIจัดทําใบงานคําสอนของพระเยซูเจIา 
เปQนนิทานการเปรียบเทียบใหIนักเรียนแต/ละระดับช้ันไดIศึกษาและรูIจักตีความจากคําสอนน้ัน 

 กิจกรรมแข6งขันตอบปeญหาพระคัมภีร� ฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIจัดกิจกรรมวันพระคัมภีรซ่ึงมี
กิจกรรมตอบปaญหาพระคัมภีรจากพระวรสารท้ัง 4 และกิจกรรมแข/งขันเกมสต/างๆโดยใชI คําถาม
เก่ียวกับความรูIในพระคัมภีร เช/นเกมสต/อรูปภาพจากเรื่องในพระคัมภีร และเกมสปริศนาอักษรไขวI 
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 6. กิจกรรมวิเคราะห�ส่ือ เปQนส/วนหน่ึงของโครงการพัฒนาผูIเรียนสู/ความเปQนผูIมีคุณธรรม โดยฝ]ายอภิบาลและแพร/
ธรรมไดIจัดทําใบงานวิเคราะหส่ือท้ังท่ีเปQนบทความและรูปภาพจากส่ือออนไลน โดยเลือกเน้ือหาเก่ียวกับปaญหาสังคมใน
ปaจจุบันใหIนักเรียนไดIรูIจักวิเคราะหแยกแยะความถูกผิด โดยคุณครุประจําช้ันจะใหIนักเรียนไดIทํากิจกรรมน้ีเปQนกิจกรรม
เพ่ิมเติมในคาบจริยศึกษา 

 

 7. โครงการส6งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย  กลุ/มสาระการเรียนรูIสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดIจัด
โครงการส/งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและค/านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณของผูIเรียน 
อันนําไปสู/การเปQนพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติโดยมีการจัดกิจกรรมดังน้ี 

 กิจกรรมดําเนินตามวิถีไทย ดIวยการจัดประกวดมารยาทไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 – 3 

 กิจกรรมสืบสานเอกลักษณไทย ดIวยการ สวดมนตหมู/ทํานองสรภัญญะ ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 – 5   

 การประกวดจัดป�ายนิเทศในหIองเรียน “วันสําคัญท่ีเก่ียวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย” ช้ัน 
     มัธยมศึกษาปLท่ี 1 – 6   

 การประกวดแต/งกายดIวยผIาไทย 4 ภูมิภาคตัวแทนระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 –6 ช้ันละ 30 คน 
 

 8. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน เปQนแผนงานท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
มุ/งพัฒนาผูIเรียนทุกคน ซึ่งเปQนกําลังของชาติใหIเปQนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดIานร/างกาย ความรูI  คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปQนพลเมืองไทยและเปQนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปQน
ประมุข มีความรูIและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปQนต/อการศึกษา การประกอบอาชีพ บนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีว/า ทุก
คนสามารถเรียนรูIและพัฒนาตนเองไดIเต็มศักยภาพ ส/งเสริมพัฒนานักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของตนเอง ใหIมีระเบียบ
วินัย รูIหนIาท่ีรับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนแก/ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประเมินปรับปรุงการทํางาน โดยเนIน
การทํางานในรูปแบบกระบวนการกลุ/ม ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมดังกล/าวเปQนท่ียอมรับว/ามีส/วนช/วยในการพัฒนาความเปQน
มนุษยท่ีสมบูรณ ดIวยกิจกรรมต/างๆดังน้ี 

 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนตรนารี สัปดาหละ 1 คาบโดยเรียนพรIอมกันคาบละ 2 หIองและจัดใหIมี
การอยู/ค/ายพักแรมเนตรนารี ช้ัน ม.1-3 ปLละ 1 ครั้ง 
    

 จัดกิจกรรมวันคล#ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห6งชาติ  โดยจัดใหIมีพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามประจําปLการศึกษา ณ.บริเวณสนามหนIาอาสนวิหารอัสสัมชัญโดยมีคณะผูIบังคับบัญชาและเนตร
นารีระดับช้ันม.1-3 ทุกคนเขIาร/วม  
 

 จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ#า โดยจัดใหIมีพิธีถวายราชสดุดีเพ่ือแสดงความรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลIาเจIาอยู/หัว รัชกาลท่ี 6 ผูIพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยท่ีพระองค
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เสด็จสวรรคตในวันท่ี 25 พฤษจิกายน ณ.บริเวณสนามบาสเก็ตบอลโดยมีคณะผูIบังคับบัญชาและเนตร
นารีระดับช้ันม.1-3 ทุกคนเขIาร/วม 
   

 จัดกิจกรรมส6งเสริมความถนัด(ชมรม) เปQนกิจกรรมท่ีจัดใหIนักเรียนช้ัน ม.1 -ม. 5 ไดIเลือกเรียนชมรมตาม
ความถนัด และสนใจโดยมีครูเปQนท่ีปรึกษาโดยจัดใหIเรียนสัปดาหละ 1 คาบโดยแต/ละชมรมจะมีสมาชิก
ไม/เกิน 30 คน เพ่ือส/งเสริมและพัฒนานักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของตนเอง ใหIมีระเบียบวินัย รูIหนIาท่ี
รับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนแก/ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประเมินปรับปรุงการทํางาน โดย
เนIนการทํางานในรูปแบบกระบวนการกลุ/ม ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมดังกล/าวเปQนท่ียอมรับว/ามีส/วนช/วยใน
การพัฒนาความเปQนมนุษยท่ีสมบูรณ 

     

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�ภายใน-ภายนอกโรงเรียน  เปQนกิจกรรมท่ีมุ/งส/งเสริมพัฒนา
นักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของตนเอง รูIหนIาท่ีรับผิดชอบการบําเพ็ญประโยชนแก/ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมดังกล/าวเปQนท่ียอมรับว/ามีส/วนช/วยในการพัฒนาความเปQนมนุษยท่ี
สมบูรณ โดยใหIผูIเรียนเลือกกิจกรรมอาสาพัฒนาภายใน-ภายนอกโรงเรียนท่ีตนเองสนใจไปปฏิบัติเอง 
โดยมีเกณฑกําหนดว/าในระดับช้ัน ม.1-3 ตIองทํา 15 ช่ัวโมง/ปL ในระดับช้ัน ม.4-6 ตIองทํา 20 ช่ัวโมง/ปL 

 

 จัดกิจกรรมส6งเสริมประชาธิปไตย เปQนกิจกรรมท่ีมุ/งส/งเสริมพัฒนานักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของ
ตนเอง มีระเบียบวินัย รูIหนIาท่ีรับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนแก/ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดย
เนIนการทํางานในรูปแบบกระบวนการกลุ/ม ซึ่งเปQนกิจกรรมท่ียอมรับว/ามีส/วนในการพัฒนาในความเปQน
มนุษยท่ีสมบูรณ  โดยจัดใหIมีการเลือกต้ังสภานักเรียน มีข้ันตอนดังน้ี 
  -  หัวหนIางานกิจการนักเรียนประชุมครูระดับช้ัน ม.5 และ ม.6 เพ่ือจัดการเลือกต้ังสภานักเรียน 
  -  จัดใหIนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 6 แต/ละแผน เลือกผูIแทนแผนละ 5 คน จํานวน 25 คน 

         และสรรหาจากคุณครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 5 และ 6 สรรหาอีก 5 คน รวมเปQน 30 คน ลง    
         สมัครเปQนประธานนักเรียนโดยการเลือกต้ังจากครูและนักเรียนท้ังโรงเรียน  

-  นักเรียน 30 คน หาเสียงเลือกต้ัง เพ่ือใหIครูและนักเรียนไดIทราบถึงนโยบายของตน 
-  หัวหนIาฝ]ายกิจการนักเรียนร/วมกับกลุ/มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดคูหา  
   เลือกต้ังและกําหนดวันเลือกต้ังอย/างเปQนทางการ 
-  ดําเนินการเลือกต้ังและนําผูIท่ีไดIรับคะแนนสูงสุด มาแต/งต้ังเปQนประธานนักเรียน 

           -  คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบดIวยหัวหนIาหIองและรองหัวหนIาช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1-6  
        -  สภานักเรียนจะร/วมจัดกิจกรรมกับฝ]ายกิจการนักเรียนในการจัดกิจกรรม และคอยดูแล  

             ช/วยเหลืองานในดIานระเบียบวินัย และเปQนผูIประสานงานระหว/างนักเรียนและครู 
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 จัดกิจกรรมปeจฉิมนิเทศ เปQนกิจกรรมท่ีสรIางความสัมพันธระหว/างเพื่อนและปลูกฝaงความรัก ความ
ภาคภูมิใจต/อสถาบัน โดยเนIนรูปแบบกระบวนการกลุ/ม เพ่ือมุ/งพัฒนาใหIผูIเรียนเปQนผูIมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  ตามอัตลักษณท่ีดีงาม และเปQนมนุษยท่ีสมบูรณ สามารถนําความรูI ระเบียบวินัย คุณธรรม 
ไปสู/ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติไดIอย/างสมบูรณ  จึงไดIจัดกิจกรรมปaจฉิมนิเทศเพื่อสรIางจิตสํานึก
ก/อนท่ีนักเรียนจะจบจากโรงเรียนไปสู/สังคมภายนอก ณ.โรงแรมบIานผูIหว/าน อ.สามพราน จ.นครปฐม 
เปQนเวลา 3 วัน 2 คืนโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูI ความสามารถ และมุ/งเนIนคุณธรรม  มาดําเนินการ
อบรม 
  

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�ภายใน-ภายนอกโรงเรียน  เปQนกิจกรรมท่ีมุ/งส/งเสริมพัฒนา
นักเรียนใหIคIนพบศักยภาพของตนเอง รูIหนIาท่ีรับผิดชอบการบําเพ็ญประโยชนแก/ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมดังกล/าวเปQนท่ียอมรับว/ามีส/วนช/วยในการพัฒนาความเปQนมนุษยท่ี
สมบูรณ โดยใหIผูIเรียนเลือกกิจกรรมอาสาพัฒนาภายใน-ภายนอกโรงเรียนท่ีตนเองสนใจไปปฏิบัติเอง 
โดยมีเกณฑกําหนดว/าในระดับช้ัน ม.1-3 ตIองทํา 15 ช่ัวโมง/ปL ในระดับช้ัน ม.4-6 ตIองทํา 20 ช่ัวโมง/ปL 

 
 9. แผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� เปQนแผนงานท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาผูIเรียนใหIมีคุณธรรมจริยธธรรม และ
ค/านิยมท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของโรงเรียน เรื่องความกตัญhูรูIคุณ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตตระหนักถึง
ความสําคัญ ของความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณต/อองคพระมหากษัตริย และความกตัญhูกตเวทีต/อบิดา มารดา 
ครู อาจารย รวมถึงสถานศึกษา นอกจากน้ียังเปQนการปลูกฝaงใหIผูIเรียนไดIตระหนักถึงความภาคภูมิใจ ในการสรIาง
ความสัมพันธอันดีต/อสถาบันครอบครัว จึงไดIมีการจัดกิจกรรมต/างๆ ดังน้ี 

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจIาอยู/หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร ไดIมีการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจIาอยู/หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร โดยมีการถวาย
พานพุ/ม กล/าวอาเศียรวาทเทอดพระเกียรติ ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล นักเรียนทุกคนร/วมพิธี 
 

 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจIาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และวันแม/ ไดIมีการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจIาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถและวันแม/ มี
วัตถุประสงค เพื่อปลูกฝaงผูI เรียนใหIมี จิตสํานึกและแสดงออกถึงความรัก และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย รวมถึงไดIแสดงความกตัญhูและรูIจักหนIาท่ีของความเปQนพลเมืองไทย โดยมีการถวาย
พานพุ/ม กล/าวอาเศียรวาทเทอดพระเกียรติ ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล นักเรียนทุกคนร/วมพิธีและ 
เชิญผูIปกครองนักเรียนท่ีเปQนคุณแม/ของนักเรียนช้ัน ม.2เปQนผูIแทนแม/ชมนิทรรศการ ท่ีหIองประชุมช้ัน 4 
และบริเวณเข่ือนริมนํ้า     
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 กิจกรรมวันคล#ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ/อแห/งชาติ) 
มีการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด/องคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองดIวย
พระองคเสด็จสวรรคต มีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝaงผูIเรียนใหIมีจิตสํานึกและแสดงออกถึงความรัก และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงไดIแสดงความกตัญhู รําลึกถึงพระคุณบิดา และรูIจักหนIาท่ีของ
ความเปQนพลเมืองไทย  

 

10. แผนงานส6งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปQนแผนงานท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีคุณธรรมจริยธรรมและค/านิยม
ท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของโรงเรียนและตระหนึกถึงความกตัญhูกตเวทีต/อบิดา มารดา ครู อาจารย สถาบันการศึกษา 
นอกจากน้ียังเปQนการปลูกฝaงใหIผูIเรียนไดIตระหนักถึงความภาคภูมิใจในการสรIางความสัมพันธอันดีใหIหมู/คณะ จึงไดIมีการ
จัดกิจกรรมต/างๆ ดังน้ี 

 กิจกรรมหมู6บ#านคุณธรรม เปQนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อปลูกฝaงความรักความสามัคคีต/อสถาบันการศึกษา 
โดยจัดใหIนักเรียนต้ังแต/ ม.1 – ม.6 ไดIเขIาเปQนสมาชิกของหมู/บIานคุณธรรม โดยหมู/บIานประกอบดIวย 
ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรองประธานชุมชน 2 คน (รองสภานักเรียน) เปQนผูIดูแลหมู/บIาน  
โดยท้ังโรงเรียนมี 6 หมู/บIาน แต/ละหมู/บIาน มีหัวหนIาหมู/บIาน 2 คน (มาจากสภานักเรียน) แต/ละหมู/บIานมี 
10 ครอบครัว ในแต/ละครอบครัวประกอบไปดIวย ม.1 –ม.6  โดยมีพี่มัธยมศึกษาปLท่ี 6 เปQนหัวหนIา
ครอบครัว และมัธยมศึกษาปLท่ี 3 เปQนรองหัวหนIาครอบครัว ในแต/ละครอบครัวมีสมาชิก ประมาณ 20 - 
25 คน โดยการปกครองหมู/บIาน จะใชIหลัก PDCA ในการทํางานร/วมกัน  โดยเด็กเปQนผูIทํากิจกรรม มีครู
เปQนท่ีปรึกษา ในปLการศึกษาน้ีใชIหIอง เช/น ม.1/1 อยู/หมู/บIานท่ี 1  เลขท่ี 1 ของหIองจะอยู/ครอบครัวท่ี 1  
และเรียงลําดับจํานวนหIองไปเร่ือยๆ จนถึงหมู/บIานท่ี 6 คือหIองท่ีลงดIวย /6 กิจกรรมท่ีหมู/บIานทําโดยส/วน
ใหญ/ คือ   

- ฝ�กฝนมารยาทไทย โดยหาตัวแทนของแต/ละครอบครัวในดIาน การไหวI การแต/งกาย การพูดจา 
ฯลฯ มาประกวดกันในแต/ละครอบครัว หาตัวแทนหมู/บIาน  แลIวนําตัวแทนหมู/บIานมาประกวด
กัน หาคนท่ีมีมารยาทดีท่ีสุดเปQนตัวอย/างใหIกับทุกคนในโรงเรียน 

- ฝ�กฝนความเปQนกุลสตรี โดยฝ�กทํางานท่ีเนIนดIานความเปQนกุลสตรีไทย เช/น พับกระดาษ เย็บ
กระดุม  สอยกระโปรง  เปQนตIน   

- ฝ�กฝนการใหIความรัก การช/วยเหลือ ความเสียสละ ระหว/างพ่ีกับนIอง 
 

 กิจกรรมต6อต#านยาเสพติด สังคมปaจจุบันมีการแพร/ระบาดของยาเสพติดเขIามาในชุมชน และสังคม
ใกลIเคียง บริเวณโรงเรียน  โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญและความปลอดภัยของนักเรียน จึงไดIจัด
กิจกรรมเพ่ือปลูกฝaงใหIผูIเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรูIเท/าทันโทษจากยาเสพติด  จึงไดIจัด
กิจกรรมต/อตIานยาเสพติดข้ึนดังน้ี 
 



      
 

                                                                             47                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

    -     ฝ]ายกิจการนักเรียนร/วมกับสาระการงานและเทคโนโลยี ประกวดแผ/นพับใหIความรูI เรื่องยาเสพ     
           ติดใหIโทษ 

-  ฝ]ายกิจการนักเรียนร/วมกับสาระภาษาไทย ประกวดคําขวัญต/อตIานยาเสพติดคัดเลือกช/วงช้ันละ 
1 คําขวัญ  และนําคําขวัญท่ีไดIรางวัลไปเขียนป�ายเพื่อเดินรณรงค 

- แจIงครูประจําช้ันใหIนักเรียนแต/ละหIองร/วมทําป�ายต/อตIานยาเสพติด หIองละ 2 ป�ายจัดกิจกรรม
เดินรณรงคต/อตIานยาเสพติดในวันท่ี 26 มิ.ย.  โดยร/วมกับ สน.บางรัก  เดินรณรงคต้ังแต/โรงเรียน
ผ/านถนนเจริญกรุง ผ/านโรงพยาบาลเลิดสิน เล้ียวซIายใตIทางด/วน และอIอมกลับผ/านเจริญกรุง 
38 แลIวเขIาเจริญกรุง 40 โดยมีเจIาหนIาท่ีตํารวจจากสถานีตํารวจนครบาลบางรักใหIความสะดวก 
โดยมีนักเรียนจากสภานักเรียน ดุริยางค และตัวแทนนักเรียน หIองม.1/2 ,ม.2/3 ,ม.3/2 ,       
ม.4/1,6  , ม.5/1,  ม.6/5 ครูประจําช้ัน และครูผูIช/วยหIองดังกล/าวร/วมเดินรณรงคและแจกแผ/น
พับความรูIเก่ียวกับยาเสพติดใหIกับชุมชน 
 

 กิจกรรมประหยัดอดออม  เปQนกิจกรรมท่ีโรงเรียนเห็นความสําคัญในการปลูกฝaงใหIผูIเรียนไดIรูIจักเก็บ
ออมไวIสําหรับตนเองในฐานะท่ีเปQนกุลสตรี และจะเปQนแม/บIานต/อไปในอนาคต ควบคู/ไปกับการมีเมตตา
และการบริจาคส่ิงของของตนเองใหIกับผูIอ่ืน นอกจากเปQนผูIใหIแลIวก็ยังเปQนผูIเก็บออมไดIดIวย เพื่อเปQนผูIท่ี
รูIจักในการวางรากฐานต/อไปในอนาคต จึงไดIจัดกิจกรรมประหยัดอดออมข้ึนดังน้ีติดต/อใหIธนาคารออม
สิน  สาขาสํานักงานใหญ/ มาใหIความรูIเก่ียวกับเงินออม 

- ฝ�กใหIนักเรียนทําบัญชีรายรับ รายจ/าย โดนมีคุณครูในกลุ/มสาระคณิตศาสตรและกลุ/มสาระสังคม
ศึกษาเปQนท่ีปรึกษาในการทํารายรับ รายจ/าย 

- ครูประจําช้ันและครูผูIช/วยรวบรวมสถิติการฝากเงินธนาคารของนักเรียน ธนาคารใดก็ไดIท่ี
นักเรียนนําเงินไปฝากทุกเดือน เพ่ือเก็บออม 
 

 กิจกรรมขอบคุณตํารวจ  เปQนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหIนักเรียนทุกคนไดIแสดงถึงความรัก ความกตัญhู 
ท้ังยังระลึกในพระคุณท่ีตํารวจ สน.บางรักไดIมาช/วยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร
บริเวณรอบๆโรงเรียน เม่ือถึงปLใหม/คณะผูIบริหาร ครูและนักเรียน จะเชิญผูIแทนตํารวจ สน.บางรัก มา
มอบของขวัญเพ่ือเปQนการขอบคุณทุกปL 
 

 กิจกรรมวันกตัญbุตา นักเรียนชั้น ม.3,ม.6  เพื่อใหIผูIเรียนมีคุณธรรมและค/านิยมท่ีพึงประสงคในเรื่อง
ความกตัญhูกตเวที ซึ่งสอดคลIองกับอัตลักษณของผูIเรียนท่ีมีความกตัญhูรูIคุณต/อคณะเซอร ครู อาจารย 
จึงไดIจัดกิจกรรมน้ีข้ึนเพื่อปลูกฝaงใหIผูIเรียนมีจิตสํานึก และแสดงถึงความรัก กตัญhู ท้ังยังระลึกในพระ
คุณครูก/อนจบการศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 และ 6 ร/วมกันวางแผนกิจกรรมและเสนอฝ]าย
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กิจการนักเรียนเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ฝ]ายกิจการนักเรียนเสนอต/อผูIอํานวยการ โดยในกิจกรรม
ดังกล/าวนักเรียน ม.3 และ ม.6 จะมอบของท่ีระลึกเพื่อแสดงความกตัญhูต/อสถาบัน คณะเซอร ครู 

 กิจกรรมวันอําลา นักเรียนชั้น ม.6     ฝ]ายกิจการนักเรียนประชุมครูประจําช้ันและครูผูIช/วยช้ัน ม.6 
ร/วมกันวางแผนจัดกิจกรรมอําลาใหIกับนักเรียนช้ัน ม.6 โดยในตอนเชIา ทางโรงเรียนจะมอบของท่ีระลึก
ใหIกับนักเรียนช้ัน ม.6 และมอบเหรียญภักดี (ตIองเปQนนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต 
หรือเครือคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ต้ังแต/ 9 ปLขึ้นไป) เหรียญแม/พระ   ตอนเย็นสมาคมผูIปกครอง
และครูร/วมกับโรงเรียนจัดโต�ะจีนเล้ียงส/งนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 6 ท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียน 
 

 11. แผนงานส6งเสริมวันสําคัญศาสนา-ประเพณี เปQนแผนงานท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาผูIเรียนใหIมีจิตสํานึกในการแสดง
ความกตัญhุตาต/อคณะเซอร ครูอาจารย มีความภาคภูมิใจในศาสนา ประเพณี ความเปQนไทยและเห็นคุณค/าเก่ียวกับภูมิ
ปaญญาไทย มีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและค/านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณโดยมุ/งเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ 
บนพ้ืนฐานความเช่ือว/า ทุกคนสามารถเรียนรูIและพัฒนาตนเองไดIเต็มศักยภาพ จึงไดIมีการจัดกิจกรรมต/างๆ ดังน้ี 
 

 กิจกรรมวันไหว#ครู โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของความกตัญhูต/อคณะเซอร ครู อาจารย จึงไดIจัด
กิจกรรมท่ีส/งเสริมประเพณีน้ีข้ึน 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/  นําพานไหวIครูท้ังหมดมาใชIในวันไหวIครู โดยมีตัวแทน
ถือพานหIองละ 1 คน รวม 36 คน เพื่อใชIไหวIคณะเซอรและคุณครู  โดยทางโรงเรียนจะเชิญมาแมร เปQน
ประธานในพิธีร/วมกับคณะเซอร คณะครู ในการน้ีจะมีพิธ�มอบธงโรงเรียนและธงกีฬาสีใหIกับประธาน
นักเรียนและประธานสีดIวย 
  

 กิจกรรมแห6เทียนจํานําพรรษา   ถึงแมIว/าโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต เปQนโรงเรียนคาทอลิก แต/เป�ด
กวIางใหIสําหรับทุกศาสนาจึงไดIจัดประเพณี แห/เทียนจํานําพรรษาข้ึนเพ่ือใหIครู นักเรียน ผูIปกครอง ท่ี
เปQนพุทธศาสนิกชน ไดIร/วมทําบุญแห/เทียนจํานําพรรษา ในปLน้ีฝ]ายกิจการนักเรียนร/วมกับกลุ/มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดIจัดกิจกรรมแห/เทียนจํานําพรรษา ในวันท่ี 6 ก.ค. 2560 ณ วัดม/วง
แค  กรุงเทพมหานคร  โดยจัดเตรียมสังฆทาน พระ 9 รูป ปaจจัยถวายพระสงฆ และถวายเทียนจํานํา
พรรษา ถวายภัตตาหาร รับศีล รับพร ปะพรมนํ้ามนต เพ่ือเปQนศิริมงคลโดยมีคณะครู ผูIปกครอง และ
ตัวแทนนักเรียนจากช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1/5  มัธยมศึกษาปLท่ี 6/1 สภานักเรียน และนักเรียนในชมรม
สังคมศึกษาช้ัน ม.5 นักเรียนท่ีรํากลองยาวหนIาขบวนแห/เทียนเขIาร/วมฟaงธรรม เพ่ือปลูกฝaงใหIนักเรียน
ภูมิใจในความเปQนไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทย  
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 กิจกรรมวันเยาวชน     ในฐานะท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาเปQนเยาวชนไทย ทางโรงเรียนจึงไดIจัดกิจกรรมวัน
เยาวชน เพ่ือใหIผูIเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปQนไทย และเห็นคุณค/าความสําคัญของเยาวชนท่ีจะเปQน
อนาคตสําคัญต/อสังคมและประเทศชาติสืบไป  กิจกรรมวันเยาวชน มีดังน้ี 
  - บอกความหมาย  ความสําคัญของเยาวชน 
  - จัดป�ายนิเทศ เก่ียวกับความสําคัญของเยาวชน  
  - การนําผูIแทนนักเรียนท่ีเปQนเยาวชนทําจิตอาสา ไปช/วยนIองท่ีดIอยโอกาสทางภาคเหนือ 

 

 กิจกรรมวันลอยกระทง เปQนส/วนหน่ึงของแผนงาน ส/งเสริมวันสําคัญทางศาสนา – ประเพณี โรงเรียน
ตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีไทย และตIองการปลูกฝaงใหIผูIเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปQนไทย 
และเห็นคุณค/าเก่ียวกับภูมิปaญญาไทย จึงไดIจัดประเพณีวันลอยกระทงข้ึน มีการประกวดกระทง โดยใหI
นักเรียนทุกหIองส/งกระทงเขIาประกวด ภายใตIช่ืองาน “ลอยกระทงสรIางสรรค  สืบสานวัฒนธรรมไทย”  
ในวันศุกร ท่ี 3 พ.ย. 2560  มีขบวนกลองยาวแห/กระทงและ มีการกล/าวประวัติความเปQนมาของวันลอย
กระทง มีการแสดงประเพณีไทยของคณะกรรมการสภานักเรียนและเชิญชวนใหIผูIเรียนไดIสืบสาน
วัฒนธรรมไทยดIวยการร/วมกันลอยกระทง บริเวณสถานท่ีท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

 

 กิจกรรมวันคริสต�มาสแฟร� เปQนกิจกรรมประจําปLของโรงเรียนจัดข้ึน เน่ืองในเทศกาลแห/งความรักและ
ความช่ืนชมยินดี เพื่อฝ�กใหIนักเรียนของเราทุกคนรูIจักเสียสละ แบ/งปaนใหIกับผูIอ่ืนดIวยการจัดกิจกรรม
หลายรูปแบบ เช/น จัดเกมต/าง ๆ  มีการจัดจําหน/ายสินคIาราคาถูก โดยไดIรับการสนับสนุนจากผูIปกครอง  
เปQนการร/วมกันทําบุญ และสรIางความสัมพันธระหว/างโรงเรียน ชุมชน ครู และผูIปกครอง โดยรายไดI
ท้ังหมดหลังจากหักค/าใชIจ/ายแลIว นําไปบริจาคใหIกับโรงเรียนและสถานสงเคราะหคนชรา เด็กกําพรIา 
เด็กติดโรคเอดส ในเครือภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร 

 

 กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนมุ/งเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญและใหIอยู/บนพ้ืนฐานความเช่ือว/า ทุกคนสามารถเรียนรูI
และพัฒนาตนเองไดIอย/างเต็มศักยภาพ จึงไดIจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อใหIนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  
สนุกสนาน และเห็นความสําคัญของตนเอง กิจกรรมมีดังน้ี 
  -  ผูIอํานวยการอ/านสารและคําขวัญวันเด็ก 
  -  มอบเกียรติบัตรใหIกับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติดีเด/นดIานต/างๆ 
  -  ผูIปกครองเครือข/ายแต/ละระดับเล้ียงอาหารกลางวันแก/นักเรียน 
  -  สมาคมผูIปกครองและครูบริการเครื่องด่ืมฟรีสําหรับนักเรียน 
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 12. แผนงานปกครองนักเรียน จัดทําข้ึนเพ่ือส/งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปQนไทย เพ่ือใหIนักเรียนรูIจัก
รับผิดชอบช่ัวดี มีความภูมิใจในความเปQนไทย และยึดถือปฏิบัติอยู/ในวิถีชีวิต โดยแบ/งออกเปQน 6 ดIาน 

 จัดการส6งเสริมผู#เรียนด#านระเบียบวินัย กิจกรรมน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหIผูIเรียนมีความประพฤติ ดIานคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีโรงเรียนกําหนดปรากฏชัดเจน โดยไม/ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมและเพื่อใหI
ผูIเรียนรูIและมีวิธีป�องกันตนเองจากการล/อลวง ไม/เพิกเฉยต/อการกระทําส่ิงท่ีไม/ถูกตIอง ยอมรับเหตุผลของ
ผูIอ่ืน  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  อยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชน  และสังคม โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
  -  จัดทําคู/มือนักเรียน ศิษยจารีแจกผูIปกครอง ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 และ 4 
  -  จัดทําสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 6 ดIาน ไดIแก/มาโรงเรียนทันเวลา กระโปรงถูกระเบียบเส้ือถูก 
       ระเบียบทรงผมถูกระเบียบ  ไม/ใส/เครื่องประดับท่ีผิดระเบียบ  การส/งจดหมายลา 
  -  สมุดสถิติการมาโรงเรียนและดูแลนักเรียนท่ีมาโรงเรียนไม/ทันเวลา แฟ�มพฤติกรรมเพ่ือใหIครูประจํา    
       ช้ันดูแลพฤติกรรมนักเรียนเปQนรายบุคคล เพ่ือติดตามและประเมินผลตลอดปLการศึกษา 
  -  การจัดเก็บโทรศัพทในหIองเรียน โดยนักเรียนตIองนําโทรศัพทมือถือฝากครูประจําช้ัน เก็บในกล/อง 
       ของแต/ละหIองต้ังแต/คาบจริยะเปQนตIนไป 
 

 จัดการส6งเสริมผู#เรียนแบ6งปeนความรู#หน#าเสาธง  เปQนการอบรมหนIาเสาธง เพื่อช/วยกระตุIนใหIนักเรียน
สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองตIนตามศาสนาท่ีตนนับถือ และพัฒนาจิตใจใหIมีความเมตตา กรุณา 
เสียสละเพ่ือส/วนรวมมากข้ึน  และสามารถปฏิบัติตนไดIตามระเบียบวินัยของโรงเรียนไดIเปQนอย/างดี  โดย
เนIนกิจกรรมดังน้ี  การเขIาแถวอย/างเปQนระเบียบ  การไดIรับฟaงขIอคิด  ซึ่งนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดI  
ไดIรับขIอมูลข/าวสาร  ความรูIนอกตํารา  ไดIขIอคิดในการฟaงนิทานสอนใจจากคุณครู  มีการน่ังสมาธิ โดย
กิจกรรมเหล/าน้ีแบ/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#เรียนท่ีดี  โดยส/งเสริมใหIนักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
8 ประการ โดยแบ/งออกเปQน 2  ภาคเรียนดังน้ี 
  -  ภาคเรียนท่ี 1  ครูประจําช้ัน คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามหัวขIอท่ีกําหนด  ส/งรายช่ือคนดีศรี
คอนแวนตของแต/ละหIองใน 1 สัปดาห  ส/งหัวหนIางานปกครองของแต/ละระดับช้ัน สายช้ันปกครองและ
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ครูประจําช้ันเปQนกรรมการในการคัดเลือกของแต/ละหIองใน 1 สัปดาห แลIวนําส/งหัวหนIางานปกครอง 
(ระเบียบวินัย- วัฒนธรรมประเพณีและจริยธรรมของผูIเรียน- ดIานการเปQนนักเรียนท่ีดี- คุณสมบัติตาม
เอกลักษณ) 
  -  ภาคเรียนท่ี 2  การทําคนดีศรีคอนแวนต ใหIยึดหลักคุณลักษณะ 8 ขIอ โดย 1 เดือน จะยึด 2 ขIอ  
โดยคัดเลือกนักเรียน ขIอละ 1 คนต/อหIอง  ครูประจําช้ันส/งรายช่ือคนดีศรีคอนแวนตของแต/ละหIอง ส/ง
หัวหนIางานปกครองของแต/ละระดับช้ัน สายช้ันปกครองและครูประจําช้ันเปQนกรรมการในการคัดเลือก
ของแต/ละหIองแลIวนําส/งหัวหนIางานปกครองนอกจากน้ียังมีการคัดเลือกนักเรียนท่ีเปQนคนดีศรีคอนแวนต 
ประจําภาคเรียนในดIานประพฤติดี นํ้าใจดี ภาคเรียนละ 1 คน ต/อ 1 หIอง จากนักเรียนท่ีไดIรับคัดเลือก
เปQนคนดีศรีคอนแวนตท้ังหมด มารับเกียรติบัตรปลายภาคเรียน  เพื่อเชิดชูเกียรติ  
 

 กิจกรรมประชุมผู#ปกครอง  จัดข้ึนเพ่ือเปQนการปลูกฝaงนักเรียนใหIมีวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
โรงเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ  และสามารถปรับตัวเขIากับผูIอ่ืนไดI  แต/งานปกครองไม/สามารถทําเอง
ไดIฝ]ายเดียวเพื่อใหIกิจกรรมบรรลุผล จึงตIองขอความร/วมมือจากผูIปกครองในการฝ�กอบรม ปลูกฝaงค/านิยม
ท่ีดีงามใหIกับเด็กในปกครอง โดยจัดใหIมีการประชุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 และม.4 
  - ประสานงานกับฝ]ายวิชาการ เพ่ือใหIความรูIเก่ียวกับการศึกษาในระดับช้ัน ม.1 , ม.4 
  - ประสานงานกับงานสัมพันธชุมชนเพ่ือเลือกผูIปกครองเครือข/าย 
  - ประสานงานกับงานแนะแนวเพื่อใหIความรูIเก่ียวกับงานแนะแนว 
  - เชิญวิทยากรภายนอกมาใหIความรูIผูIปกครอง 
  - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมผูIปกครอง 
  - แจกคู/มือนักเรียน (ศิษยจารี) ใหIกับผูIปกครอง 
 

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ค6ายคุณธรรม เพ่ือความเขIาใจอันดีต/อกันในการบริหารจัดการงานปกครอง
นักเรียนภายในโรงเรียนใหIเปQนแนวทางเดียวกัน จึงจัดใหIมีการดําเนินงาน ประชุมนักเรียนช้ัน ม.1 และ 
ม.4 ระดับช้ันละ 2 ช่ัวโมง ณ หIองประชุมช้ัน 4เพ่ือแจIงระเบียบและขIอปฏิบัติของงานปกครอง เพื่อการ
ปรับตัวในการอยู/ร/วมกันในโรงเรียนและเชิญวิทยากรใหIความรูIดIานคุณธรรม 
  

 กิจกรรมสร#างความสัมพันธ�ระดับชั้น เพ่ือสรIางความสัมพันธอันดีระหว/างรุ/นพ่ีและรุ/นนIอง ใหIไดIรูIจักการ
แบ/งปaนความรัก ความสามัคคี และการทํากิจกรรมร/วมกัน รวมท้ังสามารถปลูกจิตสํานึกใหIเปQนผูI ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม ตามอัตลักษณของโรงเรียนและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอ่ืนและมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี จึงไดIจัดกิจกรรมรับนIอง  โดยจัดใหIนักเรียนช้ัน ม.3  รับนIอง ม.1  และนักเรียนช้ัน  ม.
6 รับนIอง ม.4   โดยมีรุ/นพ่ี ม.3 และ ม.6 เปQนผูIเตรียมสถานท่ี อุปกรณ ของท่ีระลึก ใหIกับนIอง ม.1 และ 
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ม.4  หลังจากน้ันจะมีกิจกรรมสรIางความสัมพันธระหว/างพ่ีกับนIองและมอบของท่ีระลึก  หลังจากจบ
กิจกรรมน้ี พ่ีจะคอยดูแลและใหIคําปรึกษานIอง ๆ ในเรื่องการเรียน และการอยู/ร/วมกัน 
 

 13. โครงการอนุรักษ�พลังงานและส่ิงแวดล#อม โรงเรียนมีความตระหนักใหIบุคลากรไดIมีการใชIพลังงานอย/างประหยัด
และคIมค/า จึงใหIบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ร/วมมือกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลIอม  โดยการช/วยกัน
ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ  คัดแยกขยะ ปลูกป]าและสรIางเครือข/ายอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลIอม  ตามโครงการอนุรักษ
พลังงานและส่ิงแวดลIอม ตามกิจกรรมดังน้ี 

 กิจกรรมประหยัดพลังงานนํ้า-ไฟ มีการจัดบอรดสถิติการใชIไฟฟ�าและนํ้าประปา ทําป�ายรณรงคการ
ไฟฟ�า และนํ้าประปา สํารวจอุปกรณ ดูการรั่วไหลของนํ้า    ติดสัญลักษณสวิตเป�ด-ป�ดไฟฟ�า  บันทึกการ
ป�ดเครื่องใชIไฟฟ�าในหIองเรียน 

 กิจกรรมการแยกขยะ และปลอดขยะ ทําป�ายรณรงคติดตามจุดต/าง จัดการแยกขยะในหIองเรียน  
แต/งต้ังนักเรียนอาสาดูการแยกขยะของนักเรียนเวลาพักกลางวัน 

 กิจกรรมปลูกปDาประชาสัมพันธกิจกรรมใหIนักเรียนทราบ ติดต/อประสานงานเร่ืองสถานท่ี และพาหนะท่ี
ใชIในการเดินทาง คัดเลือกนักเรียนเปQนตัวแทนเพ่ือไปปลูกป]า 

 กิจกรรมสร#างเครือข6ายอนุรักษ�พลังงานและส่ิงแวดล#อมติดต/อเจIาหนIาท่ีเขตมาใหIความรูIเก่ียวกับการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลIอม  ติดต/อโรงเรียนต/างๆ เพ่ือเขIาร/วมอบรมเครือข/าายอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลIอม 

 14. กิจกรรมอนุรักษ�พลังงาน เปQนส/วนหน่ึงของโครงการส/งเสริมทักษะวิทยาศาสตรของกลุ/มสาระฯวิทยาศาสตร 
เปQนกิจกรรมท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงาน และใหIผูIเรียนไดIมีส/วนร/วมกับ
กิจกรรมต/าง ๆ ของทางโรงเรียนเช/น การทําแผ/นพับความรูIเผยแพร/ การประหยัดนํ้า การประหยัดไฟ การคิดค/า carbon 
foot print เปQนตIน 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1.  กิจกรรมวันลอยกระทง เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานส/งเสริมวันสําคัญทางศาสนา – ประเพณี โรงเรียนตระหนัก
ถึงความสําคัญของประเพณีไทย และตIองการปลูกฝaงใหIผูIเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปQนไทย และเห็นคุณค/าเก่ียวกับ
ภูมิปaญญาไทย จึงไดIจัดประเพณีวันลอยกระทงข้ึน มีการประกวดกระทง โดยใหIนักเรียนทุกหIองส/งกระทงเขIาประกวด 
ภายใตIช่ืองาน “ลอยกระทงสรIางสรรค  สืบสานวัฒนธรรมไทย”  ในวันศุกร ท่ี 3 พ.ย. 2560  มีขบวนกลองยาวแห/กระทง
และ มีการกล/าวประวัติความเปQนมาของวันลอยกระทง มีการแสดงประเพณีไทยของคณะกรรมการสภานักเรียนและเชิญ
ชวนใหI ผูI เ รี ยนไดI สืบสานวัฒนธรรมไทยดI วยการร/ วม กันลอยกระทง  ณ บริ เวณสถานท่ี ท่ี โรง เรี ยน จัด ข้ึน 
 

2)  ความภูมิใจในท#องถ่ินและความเปaนไทย   
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 2. โครงการแสวงหาความรู#จากแหล6งเรียนรู#ภายนอก (ทัศนศึกษา) จัดข้ึนเพ่ือส/งเสริมใหIนักเรียนไดIมีการเรียนรูIท่ี
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ค/านิยมท่ีดีงาม
ตามอัตลักษณของผูIเรียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี 12 มีหลักการสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนใหIมีความใฝ]รูI มุ/งเนIนการพัฒนาบนฐานภูมิปaญญาท่ีเกิดจากการใชIความรูI
และทักษะ สังคมไทยเปQนสังคมคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค/านิยม ประเพณี และ
วัฒนธรรม ดIวยกิจกรรมทัศนศึกษาต้ังแต/ระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี1-6 

- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 พระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 ศูนยวิทยาศาสตร อพวช. จังหวัดปทุมธานี 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 เข่ือนป]าสักชลสิทธ์ิ จังหวัด ลพบุรี 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4 อุทธยานประวัติศาสตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 6 จังหวัดนครปฐม 

 
 3. โครงการส6งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย กลุ/มสาระการเรียนรูIสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดIจัด
โครงการส/งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและค/านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณของผูIเรียน 
อันนําไปสู/การเปQนพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติโดยมีการจัดกิจกรรมดังน้ี 

 กิจกรรมดําเนินตามวิถีไทย ดIวยการจัดประกวดมารยาทไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 – 3 

 กิจกรรมสืบสานเอกลักษณไทย ดIวยการ สวดมนตหมู/ทํานองสรภัญญะ ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 – 5   

 การประกวดจัดป�ายนิเทศในหIองเรียน “วันสําคัญท่ีเก่ียวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย” ช้ัน
มัธยมศึกษาปLท่ี 1 – 6   

 4. การประกวดแต/งกายดIวยผIาไทย 4 ภูมิภาค ตัวแทนระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 – 6 ช้ันละ 30 คน 
 

    4. โครงการวันวิชาการ เปQนโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหIนักเรียนไดIนําเสนอผลงานจากการทําโครงงานบูรณาการ 8 
กลุ/มสาระฯโดยใหIนักเรียนทุกหIองจัดในหIองตนเอง รวมท้ังหมด 30 หIอง (ยกเวIนนักเรียนช้ัน ม.6) และใหIนักเรียนทุกคน
เขIาชมเพ่ือตอบคําถามส/งฝ]ายวิชาการ 
 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. วันอาเซียน เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานวันสําคัญตามกลุ/มสาระการเรียนรูI โดยกลุ/มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมไดIจัดกิจกรรมเน่ืองในวันอาเซียน โดยใหIตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 ไดIกล/าวความเปQนมาของวัน

3)  การยอมรับท่ีจะอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างและความหลากหลาย     
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อาเซียน จัดแสดงบอรดความรูIดIานต/างๆ ของ 10 ประเทศ ตัวแทนนักเรียนระดับช้ัน ม.2  ใส/ชุดประจําชาติ จํานวน 10 
ชาติ พรIอมแสดงท/าทางประกอบเพลงอาเซียนร/วมใจ 
 
    2.  วันชาติฝร่ังเศส เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานวันสําคัญตามกลุ/มสาระการเรียนรูI โดยกลุ/มสาระฯภาษาต/างประเทศ 
ไดIจัดกิจกรรมเน่ืองในวันชาติฝรั่งเศส โดยใหIตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4/6 5/6 และ6/6 ซึ่งเปQนนักเรียนแผน
ภาษาฝร่ังเศษ ไดIแสดงการรIองเพลงชาติฝรั่งเศส จัดซุIมเก่ียวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส /การแต/งกายประจําแควIน / อาหาร
ฝรั่งเศสแข/งขันตอบปaญหาความรูIท่ัวไปเก่ียวกับประเทศฝรั่งเศส และวันชาติฝร่ังเศส แข/งขันเขียนประโยคตามคําบอก
นักเรียนระดับช้ัน ม.4/6 แข/งขันเขียนบรรยายภาพเปQนภาษาฝรั่งเศส นักเรียนระดับช้ัน ม.5/6 แสดงบทบาทสมมติ
เก่ียวกับประวัติความเปQนมาของวันชาติฝร่ังเศส 
 
    3.  วันตรุษจีน เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานวันสําคัญตามกลุ/มสาระการเรียนรูI โดยกลุ/มสาระฯภาษาต/างประเทศ ไดI
จัดกิจกรรมเน่ืองในวันตรุษจีน โดยใหIตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4/7 5/6 ซ่ึงเปQนนักเรียนแผนภาษาจีน ไดIจัด
บอรดความรูIเก่ียวกับวันตรุษจีน การแสดงการเชิดสิงหโต และรําพัด ละครบทบาทสมมติ จัดซุIมจําลองการไหวIเจIา 
ประกวดรIองเพลงจีน ตอบคําถามความรูIท่ัวไปเก่ียวกับวันตรุษจีน 
 
 4. โครงการสู6ความเปaนเลิศด#วยกระบวนการวิจัย เปQนโครงการท่ีฝ]ายวิชาการไดIตระหนักถึงความสําคัญ 
ท่ีจะส/งเสริมใหIผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แกIปaญหา 
และนําไปประยุกตใชIในสถานการณต/างๆอย/างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูIอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
และครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วมดําเนินกิจกรรม โดยใหIนักเรียน ระดับ ม.1 – ม.6  
ทําโครงงานตามรายวิชา จัดกิจกรรมเปQนโครงงานส/งเสริม 8 กลุ/มสาระ โดยแบ/งกลุ/มนักเรียนในแต/ละหIองเปQน 8 กลุ/ม
สาระ นักเรียนทําโครงงานตามรายวิชาท่ีสนใจ โดยจัดทําเปQนงานวิจัย 5 บท แต/งต้ังครูคอยดูแลเปQนระยะ ๆ และตรวจ
ประเมินโครงงาน  ดําเนินการส/งโครงการ 2 ครั้ง  คร้ังท่ี 1ส/ง 3  บท  ครั้งท่ี 2 ส/งเมื่อครบ 5  บท ประเมินคะแนนนําไปตัด
เกรดใน 8 รายวิชาและมีการแสดงผลงานในวันวิชาการ 
 
 5. โครงการส6งเสริมศักยภาพด#านกีฬา  เปQนโครงการท่ีกลุ/มสาระการเรียนรูIสุขศึกษาและพลศึกษาไดIตระหนักถึง
ความสําคัญของกีฬาและส/งเสริมใหIนักเรียนออกกําลังกาย และเล/นกีฬาอย/างถูกตIอง เพื่อนําไปสู/การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย จิตใจ และความเปQนเลิศทางดIานกีฬา เปQนไปตามแนวทางการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแกIไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการเรียนรูIการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดIจัดโครงการ
ส/งเสริมศักยภาพดIานกีฬาโดยมีกิจกรรมต/างๆ ดังน้ี  

 กิจกรรมการแข6งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยใหIนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 ทําการแข/งขันภายในหIอง
ตนเองแลIวนําผูIท่ีชนะของแต/ละหIองมาแข/งขันอีกที ผูIท่ีชนะลําดับท่ี 1-3 จะไดIรับวุฒิบัตร 
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 กิจกรรมการแข6งขันกีฬาแชร�บอล  โดยใหIนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 ทําการแข/งขันเปQนทีมภายใน
หIองตนเองแลIวนําผูIเล/นท่ีเก/งของหIองมาเปQนตัวแทนหIองแข/งขันกับทีมหIองอ่ืนเพื่อหาหIองท่ีชนะเลิศท่ี 1 
จะไดIรับวุฒิบัตร(ทีมละ 10 คน) 

 กิจกรรมการแข6งขันกีฬาบาสเกตบอล โดยใหIนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 ทําการแข/งขันเปQนทีมภายใน
หIองตนเองแลIวนําผูIเล/นท่ีเก/งของหIองมาเปQนตัวแทนหIองแข/งขันกับทีมหIองอ่ืนเพื่อหาหIองท่ีชนะเลิศท่ี 1 
จะไดIรับวุฒิบัตร(ทีมละ 10 คน) 

 
 6. โครงการค6ายวิทยาศาสตร� เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIผูI เรียนไดIมีการฝ�กทักษะในดIานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพ่ิมเติมจากในหIองเรียน การทํางานร/วมกับผูIอ่ืน เพ่ือใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIร/วมกัน ไดIฝ�กประสบการณใน
การอยู/ค/ายนอกสถานท่ี ซึ่งมีการเขIาค/าย ณ วังดุมเมาทเทนแคมป̀ จังหวัดกาญจนบุรี เปQนจํานวน 3 วัน 2 คืน 

 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-ค6ายคุณธรรม เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานปกครองนักเรียน  เพื่อความเขIาใจ
อันดีต/อกันในการบริหารจัดการงานปกครองนักเรียนภายในโรงเรียนใหIเปQนแนวทางเดียวกัน จึงจัดใหIมี
การดําเนินงาน ประชุมนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 ระดับช้ันละ 2 ช่ัวโมง ณ หIองประชุมช้ัน 4เพื่อแจIง
ระเบียบและขIอปฏิบัติของงานปกครอง เพื่อการปรับตัวในการอยู/ร/วมกันในโรงเรียนและเชิญวิทยากรใหI
ความรูIดIานคุณธรรม   

 

 กิจกรรมสร#างความสัมพันธ�ระดับชั้น เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานปกครองนักเรียน  เพ่ือสรIางความสัมพันธ
อันดีระหว/างรุ/นพี่และรุ/นนIอง ใหIไดIรูIจักการแบ/งปaนความรัก ความสามัคคี และการทํากิจกรรมร/วมกัน 
รวมท้ังสามารถปลูกจิตสํานึกใหIเปQนผูIท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม ตามอัตลักษณของโรงเรียนและ
ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอ่ืนและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี จึงไดIจัดกิจกรรมรับนIอง  โดยจัดใหIนักเรียน
ช้ัน ม.3  รับนIอง ม.1  และนักเรียนช้ัน  ม.6 รับนIอง ม.4   โดยมีรุ/นพ่ี ม.3 และ ม.6 เปQนผูIเตรียมสถานท่ี 
อุปกรณ ของท่ีระลึก ใหIกับนIอง ม.1 และ ม.4  หลังจากน้ันจะมีกิจกรรมสรIางความสัมพันธระหว/างพี่กับ
นIองและมอบของท่ีระลึก  หลังจากจบกิจกรรมน้ี พ่ีจะคอยดูแลและใหIคําปรึกษานIอง ๆ ในเรื่องการเรียน 
และการอยู/ร/วมกัน 

 
 
 
  
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูIเรียนตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 

4) สุขภาวะทางร6างกายและลักษณะจิตสังคม     



      
 

                                                                             56                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

 1. แผนงานบริการและสวัสดิภาพ 
 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปQนกิจกรรมท่ีกลุ/มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโดยครูพลศึกษาจัด

ใหIนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดIทําการทดสอบสมรรถภาพร/างกายโดยขอยืมอุปกรณจากกรมพลศึกษามา
ทําการทดสอบและส/งผลการทดสอบใหIกรมพลศึกษาเทียบเกณฑและแปลผลใหI โดยปฏิบัติปLละ 1 ครั้ง
ในตIนภาคเรียนท่ี 1 

 กิจกรรมทดสอบคุณภาพอาหารและนํ้าด่ืม เปQนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหIมีการตรวจคุณภาพอาหารและ
นํ้าด่ืมท่ีเก็บตัวอย/าง อาหารและนํ้าด่ืมท่ีโรงอาหารเพ่ือทําการทดสอบก/อนนักเรียนจะลงพักเพ่ือมาทําการ
ทดสอบดIวยตนเองและจากหน/วยงานดIานสุขาภิบาลของเขตบางรัก เปQนประจําสมํ่าเสมอ 

 กิจกรรมทุพโภชนาการ เปQนกิจกรรมท่ีกลุ/มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโดยครูสุขศึกษาจัดใหIนักเรียนท่ีมี
ภาวะอIวนเกิน โดยดูจากผลการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปL โดยการตรวจจากโรงพยาบาลเซตหลุยส 
ใหIความรูIเรื่องอาหารการกินตามหลักโภชนาการ 

 
 2. โครงการบริการด#านสุขภาพ 

 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน เปQนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหIมีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปL โดย
การตรวจจากคณะแพทยจากโรงพยาบาลเซตหลุยส เพ่ือใชIขIอมูลสุขภาพหลังจากตรวจเสร็จทาง
โรงพยาบาลจะมีจดหมายเพ่ือแจIงว/ามีนักเรียนคนใดบIางผิดปกติและแจIงผูIปกครองเพื่อผูIปกครองจะไดIนํา
เด็กนักเรียนไปตรวจอย/างละเอียด  

 กิจกรรมบันทึกสุขภาพนักเรียน เปQนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหIมีการบันทึกสุขภาพนักเรียนลงในบัตร
บันทึกสุขภาพนักเรียน  โดยนักเรียนสํารวจตัวเองว/านักเรียนมีอะไรผิดปกติหรือไม/แลIวใหIลงขIอมูลตาม
แบบบันทึกสุขภาพ  นักเรียน นักเรียนจะตIองสํารวจตัวเองเทอมละ 1 คร้ังหากนักเรียนคนไหนรูIสึก
ผิดปกติใหIแจIงครูประจําช้ันเพื่อมาหIองพยาบาลเพ่ือทําการตรวจดูนักเรียนอีกครั้ง 

 กิจกรรมบริการยาและเวชภัณฑ� เปQนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหIมียาและเวชภัณฑท่ีเปQนยาสามัญประจํา
บIานเพ่ือใชIปฐมพยาบาลนักเรียนเบ้ืองตIนเวลานักเรียนเจ็บป]วยในหIองพยาบาลของโรงเรียน โดยจะมีการ
สํารวจยาและเวชภัณฑทุก 3 เดือนเพ่ือดูว/ามียาหมดอายุหรือไม/ มีเพียงพอหรือไม/แลIวจัดส้ังซื้อเพ่ิมเติม 

 
3. โครงการส6งเสริมสุขภาพ  

 กิจกรรมเสียงตามสายเพ่ือคุณภาพชีวิต เปQนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหIมีการใหIความรูIเก่ียวกับสุขภาพ
อนามัย โดยใหIนักเรียนพูดหนIาเสาธงทุกๆ 2 สัปดาห/ครั้ง 

 กิจกรรมกายบริหาร เปQนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหIนักเรียนทุกคนมีการออกกําลังกายตอนเชIาหลังเคารพ
ธงชาติทุกวันอังคาร 
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 กิจกรรมกีฬาสี เปQนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดใหIนักเรียนไดIแข/งขันกีฬาเปQนประจําทุกปL โดยแบ/งนักเรียน
ออกเปQน 6 สี มีนักเรียนช้ันม.5 เปQนประธานและร/วมจัดกิจกรรม มีการจัดการเชียร มีกีฬาชนิดต/างๆ ทํา
การแข/งขันในรอบคัดเลือก และชิงชนะเลิศใชIเวลา 1 วัน โดยจัดกิจกรรมอย/างย่ิงใหญ/ 

 
4. แผนงานแนะแนว เปQนงานท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูIเรียน และ พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคและค/านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณของผูIเรียน โดยเนIนใหIผูIเรียนมีความรูIทักษะและเจตคติท่ีดีพรIอมท่ีจะศึกษาต/อ
ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช/วงวัย รักษาอารมณ  และสุขภาพจิตใหIดีอยู/เสมอ พรIอมท้ังมี
วิธีการป�องกันตนเองจากการล/อลวง ข/มเหง รังแก  โดยไดIจัดบริการต/างๆ ตลอดปLการศึกษาเปQน 5 บริการ ดังน้ี  

 บริการสํารวจนักเรียนเปaนรายบุคคล เปQนการรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับตัวผูIเรียน เก็บไวIสําหรับใหI
ครู อาจารย ผูIบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขIองกับผูIเรียน ไดIรูIจักผูIเรียนแต/ละคนไดIดีย่ิงข้ึน สําหรับขIอมูล
ต/างๆ เก่ียวกับผูIเรียน งานแนะแนวไดIรวบรวมไวIในระเบียนสะสม บริการสํารวจนักเรียนเปQนรายบุคคล 
ดังน้ี 
- จัดทําระเบียนสะสมสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1-6 
- ระบบการดูแลช/วยเหลือนักเรียนโดยใชIเกณฑการคัดกรองในแบบประเมินการคัดกรอง 
- การทดสอบความถนัดสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 โดยใชIแบบทดสอบของสํานักงาน

ทดสอบทางจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- การทดสอบทางดIานวิชาการ วิชาชีพ และดIานอ่ืนๆ โดยใชIแบบทดสอบของกระทรวงแรงงาน 

กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน สํานักงานบัณฑิตแนะแนว เปQนตIน 

 บริการให#คําปรึกษา ถือเปQน “หัวใจของบริการแนะแนว” เปQนการใหIคําปรึกษา การช/วยเหลือบุคคล
เปQนการส/วนตัว เก่ียวกับปaญหาต/างๆ ท้ังในดIานการเรียน อาชีพ ส/วนตัว และสังคม โดยมีครูแนะแนว
และนักจิตวิทยาเปQนผูIใหIคําปรึกษา 

 บริการสนเทศ  เปQนการใหIขIอมูลข/าวสารต/างๆ แก/ผูIเรียน รวมท้ังการใหIข/าวสารเก่ียวกับการศึกษา 
อาชีพ ส/วนตัว และสังคม โดยงานแนะแนวรวบรวมขIอมูลสําหรับการศึกษาคIนควIาไวIท่ีหIองแนะแนว 
และประชาสัมพันธข/าวสาร จัดป�ายนิเทศ  ไวIท่ีบอรดแนะแนวของโรงเรียน มี 3 บริเวณ คือ บอรดช้ัน 
1, ช้ัน 3 และช้ัน 5 

 บริการจัดวางตัวบุคคล มีการจัดวางตัวบุคคล ดังน้ี 
- การจัดวางตัวในโรงเรียน เปQนการใหIบริการท่ีทําใหIนักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู/ในโรงเรียนไดIอย/าง

มีความสุข  ปรับตัวไดI เปQนท่ียอมรับในสังคม ไดIแก/ การจัดวางตัวในดIานทุนการศึกษา 
- การจัดวางตัวนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนแลIว ในดIานการศึกษาต/อ งานส/วนใหญ/เปQนการติดต/อกับ

หน/วยงานทางการศึกษาและอาชีพ 
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 บริการติดตามผลและประเมินผล เปQนบริการท่ีรวบรวมผลท่ีไดIรับจากบริการแนะแนว และนํามา
พัฒนางานแนะแนวใหIมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เท/าท่ีจะเปQนไปไดI 

 
 5. กิจกรรมจิตเวชสัมพันธ� เปQนส/วนหน่ึงของโครงการคิดไม/ออกบอกแนะแนว  เปQนการใหIคําปรึกษา อันถือเปQน 
“หัวใจของบริการ แนะแนว” เปQนการช/วยเหลือบุคคลเปQนการส/วนตัว  เก่ียวกับปaญหาต/างๆ ท้ังในดIานการเรียน อาชีพ 
ส/วนตัว และสังคม โดยมี นักจิตวิทยา เปQนผูIใหIคําปรึกษา เปQนกิจกรรมท่ีผูIเรียน  ไดIขอคําแนะนําจากนักจิตวิทยาโดยตรง 
 
 6. กิจกรรมสํารวจนักเรียนเปaนรายบุคคล เปQนส/วนหน่ึงของโครงการคิดไม/ออกบอกแนะแนวเปQนการรวบรวม
รายละเอียดเก่ียวกับตัวผูIเรียน โดยใชIการสังเกต การสัมภาษณ  แบบสอบถาม   บันทึกลงในแบบฟอรมของงานแนะแนว 
และระเบียนสะสม เก็บไวIสําหรับใหIครู อาจารย ผูIบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขIองกับผูIเรียน ไดIรูIจักผูIเรียนแต/ละคนไดIดี ควร
ส/งต/อขIอมูลนักเรียนกลุ/มเส่ียงและกลุ/มมีปaญหา ใหIผูIเก่ียวขIองในการเฝ�าระวัง 
 
 7. แผนงานจัดการสอนคําสอน คริสตศาสตร�และจริยศึกษา ไดIมีการจัดอัตรากําลังครูผูIสอนคําสอนคริสตศาสตร 
และจริยศึกษา โดยใหIมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูIและมีการสอบประเมินผลการเรียนรูI    
     
 8. กิจกรรมวิเคราะห�ส่ือ เปQนส/วนหน่ึงของโครงการพัฒนาผูIเรียนสู/ความเปQนผูIมีคุณธรรม โดยฝ]ายอภิบาลและแพร/
ธรรมไดIจัดทําใบงานวิเคราะหส่ือท้ังท่ีเปQนบทความและรูปภาพจากส่ือออนไลน โดยเลือกเน้ือหาเก่ียวกับปaญหาสังคมใน
ปaจจุบันใหIนักเรียนไดIรูIจักวิเคราะหแยกแยะความถูกผิด โดยคุณครุประจําช้ันจะใหIนักเรียนไดIทํากิจกรรมน้ีเปQนกิจกรรม
เพ่ิมเติมในคาบจริยศึกษา 
 
  9. กิจกรรมปฐมนิเทศ ค6ายคุณธรรม เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานปกครองนักเรียน เพื่อความเขIาใจอันดีต/อกันใน
การบริหารจัดการงานปกครองนักเรียนภายในโรงเรียนใหIเปQนแนวทางเดียวกัน จึงจัดใหIมีการดําเนินงาน ประชุมนักเรียน
ช้ัน ม.1 และ ม.4 ระดับช้ันละ 2 ช่ัวโมง ณ หIองประชุมช้ัน 4 เพ่ือแจIงระเบียบและขIอปฏิบัติของงานปกครอง เพื่อการ
ปรับตัวในการอยู/ร/วมกันในโรงเรียนและเชิญวิทยากรใหIความรูIดIานคุณธรรม 
 

10. กิจกรรมหมู6บ#านคุณธรรม เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานส/งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปQนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือ
ปลูกฝaงความรักความสามัคคีต/อสถาบันการศึกษา โดยจัดใหIนักเรียนต้ังแต/ ม.1 – ม.6 ไดIเขIาเปQนสมาชิกของหมู/บIาน
คุณธรรม โดยหมู/บIานคุณธรรม ประกอบดIวย ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรองประธานชุมชน 2 คน (รองสภา
นักเรียน) เปQนผูIดูแลหมู/บIาน  โดยท้ังโรงเรียนมี 6 หมู/บIาน แต/ละหมู/บIาน มีหัวหนIาหมู/บIาน 2 คน (มาจากสภานักเรียน) แต/
ละหมู/บIานมี 10 ครอบครัว ในแต/ละครอบครัวประกอบไปดIวย ม.1 –ม.6  โดยมีพ่ีมัธยมศึกษาปLท่ี 6 เปQนหัวหนIาครอบครัว 
และมัธยมศึกษาปLท่ี 3 เปQนรองหัวหนIาครอบครัว ในแต/ละครอบครัวมีสมาชิก ประมาณ 20 - 25 คน โดยการปกครอง
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หมู/บIาน จะใชIหลัก PDCA ในการทํางานร/วมกัน  โดยเด็กเปQนผูIทํากิจกรรม มีครูเปQนท่ีปรึกษา ในปLการศึกษาน้ีใชIหIอง เช/น 
ม.1/1 อยู/หมู/บIานท่ี 1  เลขท่ี 1 ของหIองจะอยู/ครอบครัวท่ี 1  และไล/จํานวนหIองไปเร่ือยๆ จนถึงหมู/บIานท่ี 6 คือหIองท่ีลง
ทIายดIวย /6 กิจกรรมท่ีหมู/บIานทําโดยส/วนใหญ/ คือ  
      - ฝ�กฝนมารยาทไทย โดยหาตัวแทนของแต/ละครอบครัวในดIาน การไหวI การแต/งกาย การพูดจา ฯลฯ มาประกวดกัน 

ในแต/ละครอบครัว หาตัวแทนหมู/บIาน  แลIวนําตัวแทนหมู/บIานมาประกวดกัน หาคนท่ีมีมารยาทดีท่ีสุดเปQนตัวอย/าง 
ใหIกับทุกคนในโรงเรียน 

      - ฝ�กฝนความเปQนกุลสตรี โดยฝ�กทํางานท่ีเนIนดIานความเปQนกุลสตรีไทย เช/น พับกระดาษ เย็บ   กระดุม  สอย  
กระโปรง  เปQนตIน   

      - ฝ�กฝนการใหIความรัก การช/วยเหลือ ความเสียสละ ระหว/างพ่ีกับนIอง 
 

 11. กิจกรรมประชุมผู#ปกครอง เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานปกครองนักเรียน จัดข้ึนเพื่อเปQนการปลูกฝaงนักเรียนใหIมี
วินัย เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ  และสามารถปรับตัวเขIากับผูIอ่ืนไดI  แต/งานปกครองไม/
สามารถทําเองไดIฝ]ายเดียวเพ่ือใหIกิจกรรมบรรลุผล จึงตIองขอความร/วมมือจากผูIปกครองในการฝ�กอบรม ปลูกฝaงค/านิยมท่ีดี
งามใหIกับเด็กในปกครอง โดยจัดใหIมีการประชุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 และ ม.4 
 - ประสานงานกับฝ]ายวิชาการ เพ่ือใหIความรูIเก่ียวกับการศึกษาในระดับช้ัน ม.1 , ม.4 
  - ประสานงานกับงานสัมพันธชุมชนเพื่อเลือกผูIปกครองเครือข/าย 
  - ประสานงานกับงานแนะแนวเพ่ือใหIความรูIเก่ียวกับงานแนะแนว 
  - เชิญวิทยากรภายนอกมาใหIความรูIผูIปกครอง 
  - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมผูIปกครอง 
  - แจกคู/มือนักเรียน (ศิษยจารี) ใหIกับผูIปกครอง 
 
  12. กิจกรรมสร#างความสัมพันธ�ระดับชั้น เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานปกครองนักเรียน เพ่ือสรIางความสัมพันธอันดี
ระหว/างรุ/นพ่ีและรุ/นนIอง ใหIไดIรูIจักการแบ/งปaนความรัก ความสามัคคี และการทํากิจกรรมร/วมกัน รวมท้ังสามารถปลูก
จิตสํานึกใหIเปQนผูIท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม ตามอัตลักษณของโรงเรียนและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอ่ืนและมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี จึงไดIจัดกิจกรรมรับนIอง  โดยจัดใหIนักเรียนช้ัน ม.3  รับนIอง ม.1  และนักเรียนช้ัน  ม.6 รับนIอง ม.4   
โดยมีรุ/นพ่ี ม.3 และ ม.6 เปQนผูIเตรียมสถานท่ี อุปกรณ ของท่ีระลึก ใหIกับนIอง ม.1 และ ม.4  หลังจากน้ันจะมีกิจกรรมสรIาง
ความสัมพันธระหว/างพ่ีกับนIองและมอบของท่ีระลึก  หลังจากจบกิจกรรมน้ี พ่ีจะคอยดูแลและใหIคําปรึกษานIอง ๆ ในเรื่อง
การเรียน และการอยู/ร/วมกัน 
 
 13. แผนงานงานสัมพันธ�ชุมชน เปQนแผนงานท่ีทําหนIาท่ีประสานงาน สรIางความเขIาใจ สรIางศรัทธาท่ีถูกตIอง
ระหว/างโรงเรียนกับชุมชนบุคลากร ผูIบริหาร ครู นักเรียน ดIวยกิจกรรมและส่ือต/างๆ ดําเนินงานสรIางความสัมพันธระหว/าง
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โรงเรียนกับชุมชนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนโดยมีกิจกรรม สรIางสรรคกับชุมชนตามโอกาสต/างๆอันสมควร เช/นการใหIบริการ
เก้ือกูลกับชุมชน เช/นกิจกรรม ใหIบริการกับชุมชนท่ีตIองการใชIสถานท่ีของโรงเรียนจัอกิจกรรม เช/น กิจกรรมคริสตมาสแฟร
มีการขายสินคIาจากบุคคลภายนอก  
 

14. โครงการประสานรัก เปQนโครงการท่ีเป�ดโอกาสใหIผูIปกครองเขIามามีส/วนร/วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับบุตรหลานของตนเอง แบ/งเปQนกิจกรรมต/างๆคือ 

 กิจกรรมผู#ปกครองเครือข6าย เปQนกิจกรรมเพื่อสรIางความสัมพันธท่ีดีต/อกันระหว/างผูIปกครอง ครู และ
นักเรียนในทุกระดับช้ันเรียน ในการท่ีจะร/วมกันระดมความคิดเห็น ขIอเสนอแนะต/าง ๆ ในการช/วยเหลือ
และสนับสนุนโรงเรียน ในการร/วมกันพัฒนานักเรียน ในดIานการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะชีวิต และ
นํามาซึ่งการปฏิบัติใหIเห็นเปQนรูปธรรมใหIประสพความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต/อตัว
นักเรียนเองในอนาคต  

 กิจกรรมสายสัมพันธ�แบ6งปeนให#ลูก เปQนกิจกรรมท่ีใหIผูIปกครองไดIมีส/วนร/วมใหIความรูIกับนักเรียน ในหIอง
ท่ีลูกตนเองเรียนอยู/ ตามอาชีพท่ีผูIปกครองทํา เช/น แพทย พยาบาล ทหาร คIาขาย ทําอาหาร เปQนตIน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 กิจกรรมเย่ียมทหารบาดเจ็บ เปQนกิจกรรมเพื่อช/วยเหลือทหารหาญ ซึ่งเสียสละตนเองเพื่อปกป�อง
ประเทศชาติ ทหารส/วนใหญ/เปQนพลทหาร เปQนนายทหารช้ันประทวน และนายทหารสัญญาบัตร ทหาร
บางนายไดIรับบาดเจ็บทางสมอง บางนายพิการตลอดชีวิต จึงใหIนักเรียนในโรงเรียนไดIมีโอกาสเย่ียม
ทหารหาญ ท่ีไดIรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนIาท่ีปกป�องประเทศชาติ  

 
 15. กิจกรรมสัมผัสชีวิต เปQนส/วนหน่ึงของโครงการเมตตาจิตคือ กิจกรรมท่ีฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรมไดIคัดเลือก
ผูIแทนนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไปทํากิจกรรมสัมผัสชีวิต เช/น 

 เย่ียมผู#สูงวัย ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมรIองเพลงประกอบท/าทาง และนําเครื่องอุปโภค
บริโภคและปaจจัยไปมอบใหIผูIสูงอายุ ณ ศูนยอภิบาลผูIสูงอายุโรงพยาบาลเซนตหลุยส บIานพระวิสุทธิ
วงศ ลําไทร จังหวัดปทุมธานี 

 เย่ียมเด็กพิการซํ้าซ#อน ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมเล/านิทานประกอบท/าทาง กิจกรรม
นันทนาการ และนําเครื่องอุปโภคบริโภคและปaจจัยไปมอบใหIเด็กพิการซํ้าซIอน ณ สถานสงเคราะหเด็ก
พิการทางสมองและปaญญา (บIานราชาวดีชาย) อ. ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 แบ6งปeนปeจจัยเด็กยากจน ผูIแทนครูและนักเรียนไดIมีการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรม
นันทนาการ และนําเครื่องอุปโภคบริโภคและปaจจัยไปมอบใหIเด็กยากจน ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน
เพื่อเด็กพิการ เขตลาดกระบัง จังหวักกรุงเทพมหานคร 
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 16. กิจกรรมวันรพี เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานจัดวันสําคัญตามกลุ/มสาระการเรียนรูI   เปQนกิจกรรมท่ีกลุ/มสาระ
สังคมฯ จัดข้ึนเพ่ือส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIเห็นคุณค/าความสําคัญของกฎหมาย ซ่ึงเปQนกฎกติกาเดียวท่ีคนในทุกๆ สังคมยอมรับ
และปฏิบัติตาม ซึ่งใชIเปQนหลักในการดําเนินชีวิตและอยู/ร/วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย/างสันติ โดยจัดใหIนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1-6 ร/วมกิจกรรมแข/งขันตอบปaญหาวันรพีฯ 

 

3. ผลการดําเนินงาน 

 จากการดําเนินงานพัฒนาผูIเรียนอย/างรอบ ดIวยกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย ตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ท่ีกล/าวมาส/งผลใหIผูIเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและค/านิยมท่ีดีงามเปQนไป
ตามอัตลักษณท่ีโรงเรียนกําหนดตามประเด็นต/าง ๆ ดังต/อไปน้ี 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู#เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลสัมฤทธ์ิ 

รIอยละ ระดับคุณภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู#เรียน 
1. ผูIเรียนมีความสามารถในการอ/านและเขียนไดIเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 100 ดีเย่ียม 
2. ผูIเรียนมีความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม

ระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 
89.50 ดี 

3. ผูIเรียนมีความสามารถในดIานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม 88.99 ดี 
4. ผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น แกIปaญหา และนําไปประยุกตใชIในสถานการณต/าง ๆ อย/างเหมาะสม  
90.00 ดีเย่ียม 

5. ผูIเรียนมีความสามารถในการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดIอย/างเหมาะสม
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 

100 ดีเย่ียม 

6. ผูIเรียนมีความกIาวหนIาจากพื้นฐานเดิมในแต/ละปLในดIานความรูI ความเขIาใจและทักษะ
ต/าง ๆ ตามหลักสูตรอย/างเปQนรูปธรรมและต/อเน่ือง   
(ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู#เรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนดเกรดเฉล่ีย 2.75ข้ึนไป)   

75.99 ดี 

7. ค/าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผูIเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึน หรือคุณภาพเปQนไปตาม
เป�าหมาย  (ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เฉล่ีย ม.3,ม.6)   

85.32 
 

ดี 

8. ผูIเรียนมีความรูI ทักษะ และเจตคติท่ีดี พรIอมท่ีจะศึกษาต/อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช/วงวัย 
(ผลการศึกษาต6อของนักเรียน ม.6 ในระดับมหาวิทยาลัย ปkการศึกษา 2559) 

99.58 ดีเย่ียม 

9. ผูIเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 มีทักษะการส่ือสารดIานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ   
CEFR ท่ีระดับ A2                

79.10 ดี 
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ประเด็นพิจารณา 
ผลสัมฤทธ์ิ 

รIอยละ ระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค�และค6านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ�ของผู#เรียน 
1. ผูIเรียนมีความประพฤติดIานคุณธรรม จริยธรรม ค/านิยม จิตสังคม และจิตสํานึกท่ี

โรงเรียนกําหนดปรากฎชัดเจน โดยไม/ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
92.94 ดีเย่ียม 

2. ผูIเรียนมีส/วนร/วมในการอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลIอมอย/างเปQน
รูปธรรม 

92.28 ดีเย่ียม 

3. ผูIเรียนมีความภาคภูมิใจในทIองถ่ินในความเปQนไทยและเห็นคุณค/าเก่ียวกับภูมิปaญญา
ไทย และแสดงออกไดIอย/างเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

90.96 ดีเย่ียม 

4. ผูIเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอ่ืนและมีมนุษยสัมพันธดี 92.55 ดีเย่ียม 
5. ผูIเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองใหIแข็งแรง 93.56 ดีเย่ียม 
6. ผูIเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหIดีอยู/เสมอ 91.70 ดีเย่ียม 
7. ผูIเรียนรูIและมีวิธีการป�องกันตนเองจากการล/อลวง ข/มเหง รังแก 94.83 ดีเย่ียม 

8. ผูIเรียนไม/เพิกเฉยต/อการกระทําส่ิงท่ีไม/ถูกตIองและอยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชน
และสังคม 

94.28 ดีเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ดีเย่ียม 
เกณฑ�ระดับคุณภาพ  ;  ต่ํากว/ารIอยละ 50.00 = ปรับปรุง ; 50.00 – 74.99 = พอใชI ;  75.00 – 89.99 = ดี ; 90.00 ข้ึนไป = ดีเยี่ยม 

4. จุดเด6น 
 ผูIเรียนมีความสามารถในการอ/านและเขียนไดIเหมาะสมตามระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แกIปaญหา และนําไปประยุกตใชIในสถานการณต/าง ๆ การใชIเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอย/างเหมาะสม ส/งผลใหIมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)ในระดับช้ันม.3, ม.6
สูงกว/าระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ ทุกรายวิชา มีผลการศึกษาต/อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน ม.6 
อยู/ในระดับสูงต/อเน่ืองทุกปL  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีเด/นชัดตามอัตลักษณ – เอกลักษณของโรงเรียน มีส/วนร/วมใน
การอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลIอมอย/างเปQนรูปธรรม  ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูIอ่ืน  มีมนุษย
สัมพันธดี  มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ สามารถอยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

5. จุดควรพัฒนา 

1. การส/งเสริมใหIผูIเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูIเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด(เกรดเฉล่ีย 2.75ข้ึนไป)ใหIมี
ค/าเฉล่ียท่ีสูงข้ึน   
      2. การส/งเสริมผูIเรียนใหIมีทักษะการส่ือสารดIานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ท่ีสูงข้ึน                
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1. ระดับคุณภาพ    :   ดีเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนา 

      ผูIบริหารสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีการ
ปกครองท่ีเปQนธรรม เพื่อการอยู/ร/วมกันอย/างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคล่ีคลายปaญหาอย/างยุติธรรม 
ตลอดจนเปQนท่ียอมรับของผูIใตIบังคับบัญชา เปQนบักบวชท่ีมีคุณธรรมสูง ยึดม่ันในความถูกตIองดีงาม รณรงคสรIางค/านิยมท่ีดี
งามใหIสมาชิกถือปฏิบัติไดIแก/ ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปQนตIน มี
ความโปร/งใส เป�ดเผยขIอมูลข/าวสารอย/างตรงไปตรงมาใหIผูIเก่ียวขIองเขIาถึงขIอมูลข/าวสารไดIสะดวก ตรวจสอบความถูกตIองไดI 
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ เป�ดโอกาสใหIผูIเก่ียวขIองมีส/วนร/วมเสนอความ
คิดเห็นในการทํางาน ตามหลักการบริหารโดยใชIโรงเรียนเปQนฐาน (School Base Management) ร/วมคิด ร/วมทํา ร/วม
วางแผนและร/วมรับผิดชอบต/อหนIาท่ีการงานท่ีตนทําอยู/และพรIอมท่ีจะปรับปรุงแกIไข ยึดหลักความคI�มค/า มอบหมาย
ผูIรับผิดชอบใหIดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวIเพ่ือใหIบรรลุตามเป�าหมายท่ีกําหนดตามกระบวนการ PDCA มีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอย/างสมํ่าเสมอ และสรุปผลการดําเนินงานนําไปพัฒนาแกIไขใหIดีย่ิงข้ึนต/อไป ตามประเด็น
การพิจารณา ดังต/อไปน้ี 

 
 
 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนงาน ต/างๆ 
ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานนโยบายและแผน  

 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดต้ังคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปLของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/มสาระฯท้ัง 8 กลุ/มสาระฯ ร/วมกันศึกษาขIอมูลจาก นโยบายปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห/งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแกI ไขเพิ่ม เ ติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประเมินภายนอก (สมศ.)รอบท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน การประชุมผูIปกครอง การประชุมผูIปกครองเครือข/าย สารสนเทศของโรงเรียน และการ

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผู#บริหารสถานศึกษา 
 

 ประเด็นการพิจารณา  

1. การมีเปHาหมาย วิสัยทัศน� และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน    
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วิเคราะหสภาพปaญหาและความตIองการจําเปQนของสถานศึกษา ท้ังภายนอก-ภายในดIวยขบวนการ 
SWOT  จากบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาถึงโอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวยแลIวนํามา
กําหนดเปQนวิสัยทัศน พันธกิจและเป�าหมาย ของสถานศึกษาเพื่อจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระยะ 5 ปL โดยกําหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลIองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และบรรลุเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกําหนดไวI แลIวนําไปเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ 

 จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ 

 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน โดยนําแผนปฏิบัติการประจําปLมากําหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมไม/ซํ้าซIอนกันนําไปสู/การปฏิบัติท่ีชัดเจน กําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL  

 การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผล โดยจัดใหIหัวหนIาฝ]าย/หัวหนIางาน เปQนผูIกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานในฝ]าย/งานของตนเอง ตามท่ีกําหนดในปฏิทินปฏิบัติงานแลIว นําผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหตามปฏิทิน นําผลจากการรายงานไป
จัดทําสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปL และ แผนพัฒนาฯ ต/อไป 

 จัดทําการประเมินความพึงพอใจต/อการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการตัดการศึกษาจาก 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู 

 จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยท่ีสุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป 
 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปaนรายวิชา  เปQนโครงการของงานการจัดการเรียนการสอนของ กลุ/ม
สาระการเรียนรูIคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใหIตระหนักถึงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหIกับนักเรียน
ท่ีมีผลการสอบตํ่ากว/าเกณฑ ในรายวิชาดังกล/าว เพื่อใหIนักเรียนมีผลการเรียนอยู/ในเกณฑการประเมิน จึงจัดใหIมีโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึน ใน 4 กลุ/มสาระการเรียนรูI ดําเนินการโดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการสอบ
ประเมินสรุปของแต/ละคร้ังท่ีมีคะแนนเฉล่ียรวม ตํ่ากว/ารIอยละ 56 โดยการแจIงผูIปกครองรับทราบเพ่ือใหIนักเรียนเรียน

1) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน#นคุณภาพของผู#เรียนรอบด#าน ทุกกลุ6มเปHาหมาย และดําเนินการ

อย6างเปaนรูปธรรม     

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ซ/อมเสริมวันจันทร-พฤหัสบดี หรือ วันเสารก/อนสอบ 5 เสาร โดย ม.ตIนเรียน 5 วิชาหลัก ม.ปลายเรียนวิชาเอกชอง
แผนการเรียน และวิเคราะหผลการสอบแต/ละคร้ังเพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาของผลการเรียนในการสอบแต/ละครั้ง 
 
 2. โครงการส6งเสริมทักษะรายวิชา เปQนโครงการท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาผูIเรียนใหIมีทักษะใน 4 กลุ/มสาระฯไดIแก/สาระฯ
วิชาภาษาไทย  สาระฯวิชาคณิตศาสตร  สาระฯวิชาภาษาอังกฤษ สาระฯวิชาคอมพิวเตอรและการงานอาชีพ  ซึ่งเปQน
รายวิชาท่ีเสริมสรIางใหIผูIเรียนมี การอ/าน การเขียน  และการส่ือสาร  กระบวนการคิด วิเคราะห  แสวงหาความรูI และเกิด
ความคิดริเริ่มสรIางสรรค รวมถึงสามารถนําความรูIท่ีไดIไปประยุกตใชIในชีวิตประจําวัน จากการฝ�กประสบการณเสริม
ภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIและทักษะต/าง ๆ ทางโรงเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญ จึงไดI
จัดทําโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชาข้ึนประกอบดIวยกิจกรรมดังน้ี 

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาไทย เปQนกิจกรรมท่ีใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะการอ/าน 
การเขียนและการส่ือสารภาษาไทย ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน 

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะคณิตศาสตร� โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะทางคณิตศาสตร 
ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน  

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะภาษาต6างประเทศ โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะการอ/าน 
การเขียนและการส่ือสารภาษาต/างประเทศ ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน 

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านคอมพิวเตอร� โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะดIานการใชI    
    คอมพิวเตอรตามโปรแกรมท่ีเรียนตามหลักสูตร ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน  

 กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านงานประดิษฐ�โดยใหIนักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะการประดิษฐ  
    ตามหลักสูตรในแต/ละระดับช้ัน  

 
 3. โครงการส6งเสริมทักษะวิทยาศาสตร�เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIมีการเสริมสรIางกระบวนการคิด 
วิเคราะห ทดลอง แสวงหาความรูI เพ่ือใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูI ความคิดริเริ่มสรIางสรรค ทักษะต/าง ๆ และนําความรูIไป
ใชIใหIเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมในวันวิทยาศาสตรแห/งชาติ ท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนไดIมีการฝ�กทักษะในดIาน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งทําการจัดกิจกรรมเปQนสัปดาหวิทยาศาสตร เพ่ือใหIผูIเรียนไดIตระหนักถึงความสําคัญของ
พระบิดาแห/งวิทยาศาสตรไทย ในวันท่ี 18 สิงหาคม ของทุกปL ผ/านทางกิจกรรมต/าง ๆ เช/น การแข/งขันตอบปaญหา
วิทยาศาสตร การเขIาร/วมกิจกรรมฐานความรูIทางวิทยาศาสตร การแข/งขันออกแบบและผลิตชุด mascot อนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลIอม 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 

2) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให#มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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 1. แผนงานสรรหาและปฐมนิเทศบุคลากร โรงเรียนดําเนินการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้ันตอน
ดังต/อไปน้ี 

 การจัดอัตรากําลัง มีการสํารวจบุคลากรในช/วงเดือนมีนาคม ประสานกับฝ]ายบุคลากร ฝ]ายวิชาการ 
หัวหนIากลุ/มสาระฯ/หัวหนIางาน เพื่อร/วมกันพิจารณาสรรหาบุคลากรใหIเพียงพอในข้ันตอนของการ
คัดเลือกบุคลากรน้ัน จัดใหIมีการทดลองสอนและสัมภาษณพรIอมท้ังบันทึกเปQนลายลักษณอักษร เพ่ือใหI
ไดIบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถสอดคลIองกับความตIองการ ภายหลังจากท่ีรับเขIามาทํางาน
แลIว โรงเรียนยังจัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม/ เพ่ือใหIเขIาใจงาน สามารถปรับตัว และอยู/ร/วมกันบน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมองคกรไดI 

 การจัดการประเมินคุณภาพบุคลากร ในช/วงทดลองงาน โดยหัวหนIาฝ]าย หัวหนIางาน หัวหนIากลุ/มสาระฯ 
ตามขอบข/ายของงาน 

 การจัดทําทะเบียนประวัติ ฝ]ายบุคลากรจัดทําแฟ�มประวัติ โดยในแฟ�มจะรวบรวมเอกสารจําเปQนท่ัวไป 
และเอกสารเก่ียวกับวิชาชีพ 

 
 2. แผนงานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนดําเนินการส/งเสริมใหIครูและบุคลากรทางการศึกษาไดIรับการพัฒนาอย/าง
ต/อเน่ือง ประกอบดIวย 

 การจัดการส/งเสริมการศึกษาเพ่ิมวุฒิการศึกษา ผูIอํานวยการโรงเรียนพิจารณาส/งครูศึกษาต/อระดับ
ปริญญาโท  

 การจัดการอบรมส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทักษะการทํางาน การแบ/งปaนและการอยู/ร/วมกัน 

 การส/งเสริมการแสวงหาความรูIเพ่ิมเติม เขIาร/วมการอบรมกับหน/วยงานภายนอกต/างๆ 

 การจัดการพัฒนาบุคลากรสมัครใหม/ จัดกิจกรรมเพ่ือใหIครูใหม/เขIาใจวัฒนธรรมองคกรของคณะภคิณี
เซนตปอล เดอ ชารตร 

 ส/งเสริมบุคลากรศึกษาภาษาต/างประเทศ  
 
 3. แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการสรIางขวัญและกําลังใจแก/ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงาน จึงไดIมีการจัดปaจจัยพื้นฐานต/างๆดังน้ี 

 การจัดกิจกรรมสรIางขวัญและกําลังใจ ไดIแก/ อาหารกลางวัน เคร่ืองแบบ การตรวจสุขภาพ ทัศนศึกษา
ประจําปL ค/าอบรม เบ้ียเล้ียง เวลาไปอบรมนอกสถานท่ี เครื่องแบบ ของขวัญโอกาสพิเศษต/างๆ  

 การจัดกิจกรรมวันครูและวันเกษียณอายุ 
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 4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู  โดยการอบรมสัมมนา 

 พัฒนาการจัดกระบวนการสอนของครูแบบ Active Learning  

 การพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0   

 การใหIความรูIสรIางส่ือการสอน IT 
 

 5.  โครงการทุนการศึกษา เปQนโครงการท่ีโรงเรียนเพ่ือมอบขวัญและกําลังใจใหIผูIเรียน โดยงานแนะแนว ไดIร/วมมือ
กับสมาคมผูIปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มอบทุนการศึกษาแก/นักเรียนท่ีมีตIองการไดIรับความช/วยเหลือ
ทางดIานการเงิน โดยมีจุดมุ/งหมายเพื่อใหIนักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาต/อและอยู/ร/วมกับผูIอ่ืนไดIอย/างมีความสุข บน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตาม แผนงาน ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานสารสนเทศ เปQนงานท่ีทําหนIาท่ีจัดเก็บขIอมูลจากหน/วยงานต/างๆแลIวนํามาสังเคราะห จัดทําเปQน
สารสนเทศของโรงเรียน  เพ่ือนําไปใชIในการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ต/อไปโดยมีการ
ประชุมผูIแทนสารสนเทศฝ]ายต/างๆ เปQนระยะๆ  

 
 

 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล#อม มีหน#าที่ดูแลอาคารสถานที่ บรรยากาศ และส่ิงแวดลIอมของ
สถานศึกษาเปQนองคประกอบท่ีสําคัญต/อการเรียนรูIของผูIเรียน มีการดูแลซ/อมแซมอาคารและจัดสภาพแวดลIอม บริหาร
จัดการใหIเกิดประโยชนสูงสุดต/อผูIเรียน มีอาคารสถานท่ีเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและปลอดภัย ใชIงานไดIอย/างเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และผูIรับบริการมีความสะดวกและพึงพอใจ ประกอบดIวย 

 การสํารวจและซ/อมบํารุงอาคารสถานท่ี สํารวจอาคาร 1 และอาคาร 2 เมื่อพบส่ิงชํารุด เขียนใบแจIงซ/อม 
นําใบแจIงซ/อมส/งเสนอผูIบริหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซ/อม  

 การจัดสภาพแวดลIอมของโรงเรียนใหIอยู/ในสภาพท่ีพรIอมใชIงานและเอ้ือต/อการเรียนรูIอยู/เสมอ 

 การจัดสภาพแวดลIอมของหIองเรียนใหIอยู/ในสภาพท่ีพรIอมใชIงานและเอ้ือต/อการเรียนรูI มีการประกวด
ความสะอาดหIองเรียน  

3) การวางแผนและการจัดการข#อมูลสารสนเทศอย6างเปaนระบบ   

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล#อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต6อการจัดการเรียนรู#อย6างมีคุณภาพ      
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 จัดรักษาความปลอดภัย โดยมีการจัดเวรยามในการดูแลรักษาความปลอดภัย มีการสาธิตการดับเพลิง 
และซIอมหนีไฟ อย/างนIอยปรละ 1 ครั้ง 

  
2. แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ�  มีหนIาท่ีในการจัดหา พัสดุ-ครุภัณฑ ใหIหน/วยงานต/างๆโดย มีการสํารวจ จัดทําทะเบียน 
จัดสรร และซ/อมบํารุง ใหIเปQนไปอย/างมีประสิทธิภาพอันจะส/งผลต/อการพัฒนาคุณภาพผูIเรียนและการพัฒนาโรงเรียนใหI
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย/างต/อเน่ือง ประกอบดIวย 

 จัดการสํารวจพัสดุ – ครุภัณฑ ประจําปLการศึกษา ปLละ 2 คร้ัง เพ่ือจัดหาพัสดุ-ครุภัณฑใหIเพียงพอกับ
ความตIองการของบุคลากรในโรงเรียน         

 จัดทําทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ โดยการนําใบสําเนาขอซ้ืออุปกรณการสอนและพัสดุ-ครุภัณฑ จากงาน
จัดซื้อจัดจIางมาลงทะเบียน ในแบบบันทึกการลงทะเบียนและดําเนินการลงเลข ทะเบียนพัสดุ- ครุภัณฑ    

 ซ/อมบํารุงพัสดุ-ครุภัณฑ ดําเนินการโดยเขียนใบแจIงซ/อมส/งหIองธุรการ นําใบแจIงซ/อมส/งเสนอผูIบริหาร 
เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการซ/อม เมื่อดําเนินการซ/อมเรียบรIอยแลIว บันทึกประวัติการซ/อม 

 จัดซ/อมบํารุงทําการสํารวจเครื่องใชIไฟฟ�าทุกประเภท เมื่อมีส่ิงท่ีตIองซ/อมเขียนใบแจIงซ/อมส/งเสนอ
ผูIบริหาร เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการซ/อม เม่ือดําเนินการซ/อมเรียบรIอยแลIว บันทึกประวัติการซ/อม 

 จัดสรรเคร่ืองใชIไฟฟ�า ใหIบุคลากรสํารวจเครื่องใชIไฟฟ�าทุกประเภทและแจIงขอซื้อเครื่องใชIไฟฟ�าท่ี
ตIองการใชIในการปฏิบัติหนIา แลIวนําเสนอต/อผูIบริหารเพื่อพิจารณาจัดสรรเครื่องใชIไฟฟ�าตามท่ีผูIบริหาร
อนุมัติ 

 3. แผนงานทรัพยากรเพ่ือการเรียนการศึกษา  เปQนแผนงานท่ีมีหนIาท่ีจัดสรรอุปกรณการสอน และเทคโนโลยี 
จัดสรรเครื่องดนตรีไทย–สากล และจัดซ/อมอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน ท่ีทันสมัยใหIกับครูบุคลากร และนักเรียนไดI
คIนควIาและเรียนรูIนอกเหนือจากการเรียนในหIองเรียน เพื่อนําความรูIท่ีไดIมาผสมผสานใหIเกิดการเรียนรูIมากท่ีสุด รวมท้ัง
สามารถนําไปใชIประโยชนท้ังดIานการเรียนและในชีวิตประจําวันใหIมีประสิทธิภาพ ประกอบดIวย 

- การจัดสรรอุปกรณการสอนและเทคโนโลยี มีการสํารวจอุปกรณการสอนและเทคโนโลยี พรIอม
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรในหIองเรียน และหIองปฏิบัติการนักเรียน และครู  จัดสรรเครื่องฉาย 
Projector ในหIองเรียน,หIองปฏิบัติการ และหIองฝ]ายต/างๆ  จัดหาเครื่อง Printer ประจําทุก
หIองปฏิบัติการ จัดหาเคร่ืองฉาย Visualizer และคอมพิวเตอรสําหรับหIองประกอบการต/าง ๆ   
จัดบริการถ/ายภาพ 

- จัดสรรดนตรีไทย – สากล มีการสํารวจอุปกรณดนตรีไทย-สากลทุกประเภท พรIอมท้ังจัดสรรเครื่อง
ดนตรีไทยสากลในหIองปฏิบัติการของนักเรียน พรIอมท้ังจัดการบันทึกทําทะเบียนส่ือเทคโนโลยีทุก
ประเภท 
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- กิจกรรมการบริการ Internet และWi-Fi  มีการสํารวจและกําหนดจุดติดต้ังอุปกรณขยายสัญญาณ 
Wi-Fi  พรIอมท้ังจัดสรรติดต้ังอุปกรณ ขยายสัญญาณ Wi-Fi  ในหIองเรียน 

- จัดซ/อมอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอน และ ItดําเนินการโดยเขียนใบแจIงซ/อมส/งหIองธุรการ นําใบ
แจIงซ/อมส/งเสนอผูIบริหาร เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการซ/อม เม่ือดําเนินการซ/อมเรียบรIอยแลIว 
บันทึกประวัติการซ/อม 

4. โครงการส6งเสริมให#โรงเรียนเปaนสังคมแห6งการเรียนรู#  เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIโรงเรียน สรIางและพัฒนา
แหล/งการเรียนรูIภายในโรงเรียน ใหIมีการแลกเปล่ียนเรียนรูIภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาใหIผูIเรียนมีการเรียนรูIแบบย่ังยืน โดย
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน  เพ่ือใหIผูIเรียนไดIมีทักษะในการแสวงหาความรูIดIวยตนเองรักการเรียนรูIและพัฒนา
ตนเองอย/างต/อเน่ือง จึงไดIจัดกิจกรรมสรIางพัฒนาสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียนใหIเปQนแหล/งการเรียนรูI กระตุIนใหIผูIเรียน
ไดIเรียนรูIถึงทุกกลุ/มเป�าหมาย อาทิ เช/น ความรูIจากบอรดนิเทศตามระเบียงช้ันเรียน  และแผ/นพับ 8 กลุ/มสาระการเรียนรูI 

 

5. แผนงานห#องสมุดและแหล6งเรียนรู# หIองสมุด โรงเรียนมีการจัดหIองสมุดไวIบริการใหIนักเรียนใชIเปQนแหล/งการ
เรียนรูIเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ โดยสรรหาหนังสือและเครื่องอิเล็กทรอนิกในการใหIบริการใหIผูIใชIบริการ
หIองสมุดไดIรับความรูIเพ่ิมพูนมากข้ึน และส/งเสริมใหIนักเรียนแสวงหาความรูIดIวยตนเองต้ังอยู/ท่ีอาคาร 2 ช้ัน 4 มีพื้นท่ี
ใหIบริการ 120 ตารางเมตร ขนาดประมาณ 1 หIองเรียน  ใหIบริการยืมหนังสือ  วารสาร และวัสดุส่ิงพิมพ  เป�ดใหIบริการ
วันจันทร - ศุกร เวลา 7.00 – 16.30 น. มีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน  22,272 เล/มไวIบริการ คณะเซอร 
ครู และนักเรียน การเขIาใชIบริการยืมหนังสือ ครูและนักเรียนใชIบัตรประจําตัวท่ีโรงเรียนออกใหI โดยสแกนบัตรเขIา
หIองสมุดเพ่ือเก็บสถิติ มีการจัดระบบเก็บหนังสือ  เปQนหมวดหมู/ตามระบบทศนิยมของดิวอ้ี จัดเก็บขIอมูลหนังสือใน
คอมพิวเตอร และยังมีบริการยืมหนังสือ ส่ิงพิมพ  CD- ROM และ  ใชIบริการ INTERNET ดIวย มีการเก็ยสถิติการเขIาใชI
บริการ การยืมหนังสือ การใชIคอมพิวเตอร 

 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานนโยบายและแผน  

 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดต้ังคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปLของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน 
หัวหนIากลุ/มสาระฯท้ัง 8 กลุ/มสาระฯ ร/วมกันศึกษาขIอมูลจาก นโยบายปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกIไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประเมินภายนอก (สมศ.)รอบท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร

5) การดําเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปaนระบบและมีประสิทธิผล  (เพ่ิมเติมของโรงเรียน) 
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โรงเรียน การประชุมผูIปกครอง การประชุมผูIปกครองเครือข/าย สารสนเทศของโรงเรียน และการ
วิเคราะหสภาพปaญหาและความตIองการจําเปQนของสถานศึกษา ท้ังภายนอก-ภายในดIวยขบวนการ 
SWOT  จากบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวย แลIว
นํามากําหนดเปQน วิสัยทัศน พันธกิจและเป�าหมาย ของสถานศึกษาเพื่อจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปL โดยกําหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลIองกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกําหนดไวI 
แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ 

 จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ 

 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน โดยนําแผนปฏิบัติการประจําปLมากําหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมไม/ซ้ําซIอนกันนําไปสู/การปฏิบัติท่ีชัดเจน กําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL  

 การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผล โดยจัดใหIหัวหนIาฝ]าย/หัวหนIางาน เปQนผูIกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานในฝ]าย/งานของตนเอง ตามท่ีกําหนดในปฏิทินปฏิบัติงานแลIว นําผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหตามปฏิทิน นําผลจากการรายงานไป
จัดทําสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปL และ แผนพัฒนาฯ ต/อไป 

 จัดทําการประเมินความพึงพอใจต/อการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการตัดการศึกษาจาก 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู 

 จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยท่ีสุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป 

  
 2. แผนงานธุรการ 

 งานสารบรรณ เปQนงานเก่ียวกับการจัดส/งหนังสือตลอดจนเอกสารของโรงเรียนดังน้ี 
- รับ–ส/ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส/งหนังสือตลอดจนเอกสารใหIบุคคลหรือหน/วยงานท่ี

เก่ียวขIอง 
- ลงทะเบียนตามลําดับเลขท่ีและลงบันทึกในทะเบียน รับ- ส/ง หนังสือ แลIวนําเสนอผูIอํานวยการ 
- แยกประเภทจดหมาย / หนังสือในแต/ละฝ]าย และแจกจ/ายไปยังฝ]าย / กลุ/มสาระฯ / ผูIเก่ียวขIอง 
- บันทึกการรับเอกสารในสมุดบันทึก 
- จัดพิมพจดหมายเวียน จดหมายออก คําส่ังภายใน / ภายนอก  

 

 การเงิน-บัญชี เปQนงานท่ีทําหนIาท่ีรับค/าธรรมเนียมการศึกษาและการเบิกจ/ายเงินของโรงเรียนดังน้ี 
- เก็บค/าธรรมเนียมการศึกษาในแต/ละปLการศึกษา 
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- ออกใบเสร็จรับเงินเปQนหลักฐานการรับเงินทุกประเภท 
- ออกหนังสือติดตามค/าธรรมเนียมการศึกษาจากผูIปกครองท่ีคIางจ/าย 
- จัดทําบัญชีรายรับ รายจ/ายท้ังหมดเสนอต/อผูIอํานวยการทุกสัปดาห 
- จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ-จ/ายเงินใหIเปQนระบบสะดวกต/อการตรวจสอบ 
- จัดระบบการเงินใหIมีความทันสมัยและรวดเร็ว 
- จ/ายเงินสด / เช็ค ใหIผูIเบิกซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ / ค/าใชIจ/ายต/างๆค/าอบรม / สัมมนา / เงินเล้ียง

ตามท่ีไดIรับอนุมัติจากผูIอํานวยการ 
- ตรวจสอบจากการเบิกจ/ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปL 
- สรุปการจ/ายเงินงบประมาณของแต/ละงาน โครงการ และฝ]าย รวบรวมอยู/ในแผนงานของโรงเรียน 

 

 จัดซ้ือ จัดจ#าง  
- ผูIขอซื้อบันทึกขIอมูลในใบส่ังซ้ืออุปกรณการสอนและพัศดุ – ครุภัณฑ ส/งหัวหนIางานจัดซ้ือจัดจIาง 

เสนอผูIอํานวยการพิจารณาอนุมัติ 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจIาง โดยนําเสนอราคาสินคIาต/อผูIอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
- ผ/านการอนุมัติแลIวหัวหนIางานจัดซื้อจัดจIาง / ผูIไดIรับมอบหมายดําเนินการจัดซ้ือจัดจIาง โดย

ติดต/อกับผูIขายโดยตรงใหIทําสัญญาว/าจIางกับผูIอํานวยการ 
- เม่ือผูIขายนําสินคIามาส/ง หัวหนIางานจัดซื้อจัดจIาง / ผูIรับผิดชอบขอซื้อ ตรวจรับผลิตภัณฑ 
- หัวหนIางานจัดซื้อจัดจIาง ส/งสําเนาใบขอซื้ออุปกรณการสอนและพัสดุ – ครุภัณฑใหIผูIรับผิดชอบ

งานพัสดุ – ครุภัณฑเพื่อลงทะเบียนในแบบบันทึกการลงทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ 
- หัวหนIางานจัดซ้ือจัดจIาง / ผูIขอซื้อ ส/งใบสินคIา / ใบวางบิล พรIอมใบขอซ้ืออุปกรณ ใบสําคัญ

จ/ายเงิน เสนอผูIอํานวยการการเพ่ือพิจารณาอนุมัติชําระเงิน 
- คัดเลือกและประเมินผูIขายเพ่ือใชIบริการปLต/อไป  

 
 3. แผนงานบริหารท่ัวไป 

 การบริการ 

- จัดการประชาสัมพันธกับหน/วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังทางเว็บไซต วารสาร  

- ประชาสัมพันธภายในและใหIการตIอนรับผูIมาติดต/อกับทางโรงเรียน 

- จัดการบริการท่ัวไปและใหIบริการรถโรงเรียน 

 การประชุม 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร/วม 4 ฝ]าย 

- คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียน 
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 4. แผนงานหลักสูตร มีหนIาท่ีจัดทํา 

- โครงสรIางหลักสูตรสถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการและนํา
หลักสูตรเสนอต/อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติใหIใชIในสถานศึกษา   

- จัดทําโครงสรIางรายวิชา 8 กลุ/มสาระโดยหัวหนIากลุ/มสาระการเรียนรูIและสมาชิกในกลุ/มสาระ 
และดําเนินการใชIหลักสูตรโดยคุณครูผูIสอนทุกท/าน  

- จัดทําการประเมินการใชIหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการประเมินจาก คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา  คุณครูผูIสอน  ผูIปกครอง และนักเรียน  และนําผลการประเมินเสนอต/อ
ผูIบริหารสถานศึกษา 

 
 
 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงานดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานนโยบายและแผน  

 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดต้ังคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปLของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/มสาระฯท้ัง 8 กลุ/มสาระฯ ร/วมกันศึกษาขIอมูลจาก นโยบายปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกI ไขเพิ่ม เติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประเมินภายนอก (สมศ.)รอบท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน การประชุมผูIปกครอง การประชุมผูIปกครองเครือข/าย สารสนเทศของโรงเรียน และการ
วิเคราะหสภาพปaญหาและความตIองการจําเปQนของสถานศึกษา ท้ังภายนอก-ภายในดIวยขบวนการ 
SWOT  จากบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวย แลIวนํามา
กําหนดเปQน วิสัยทัศน พันธกิจและเป�าหมาย ของสถานศึกษาเพ่ือจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระยะ 5 ปL โดยกําหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลIองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และบรรลุเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกําหนดไวI แลIวนําไปเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ 

 จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ 

 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน โดยนําแผนปฏิบัติการประจําปLมากําหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมไม/ซ้ําซIอนกันนําไปสู/การปฏิบัติท่ีชัดเจน กําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL  

3. การมีส6วนร6วมของผู#เก่ียวข#องทุกฝDาย และการร6วมรับผิดชอบต6อผลการจัดการศึกษาให#มีคุณภาพและได#มาตรฐาน 
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 การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผล โดยจัดใหIหัวหนIาฝ]าย/หัวหนIางาน เปQนผูIกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานในฝ]าย/งานของตนเอง ตามท่ีกําหนดในปฏิทินปฏิบัติงานแลIว นําผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหตามปฏิทิน นําผลจากการรายงานไป
จัดทําสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปL และ แผนพัฒนาฯ ต/อไป 

 จัดทําการประเมินความพึงพอใจต/อการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการตัดการศึกษาจาก 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู 

 จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยท่ีสุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป 

 
 2. แผนงานบริหารท่ัวไป 

 การบริการ 

- จัดการประชาสัมพันธกับหน/วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังทางเว็บไซต วารสาร  

- ประชาสัมพันธภายในและใหIการตIอนรับผูIมาติดต/อกับทางโรงเรียน 

- จัดการบริการท่ัวไปและใหIบริการรถโรงเรียน 

 การประชุม 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

- คณะกรรมการร/วม 4 ฝ]าย 

- คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียน 

- จัดทําบันทึกการประชุม 
 

 3. กิจกรรมเครือข6ายผู#ปกครอง เปQนส/วนหน่ึงของโครงการประสานรัก  เปQนกิจกรรมเพื่อสรIางความสัมพันธท่ีดีต/อ
กันระหว/างผูIปกครอง ครู และนักเรียนในทุกระดับช้ันเรียน ในการท่ีจะร/วมกันระดมความคิดเห็น ขIอเสนอแนะต/าง ๆ ใน
การช/วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน ในการร/วมกันพัฒนานักเรียน ในดIานการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะชีวิต และ
นํามาซึ่งการปฏิบัติใหIเห็นเปQนรูปธรรมใหIประสพความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต/อตัวนักเรียนเองในอนาคต  
 
 
     
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ตามแผนงานดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานนโยบายและแผน  

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดต้ังคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปLของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/มสาระฯท้ัง 8 กลุ/มสาระฯ ร/วมกันศึกษาขIอมูลจาก นโยบายปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห/งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแกI ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประเมินภายนอก (สมศ.)รอบท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน การประชุมผูIปกครอง การประชุมผูIปกครองเครือข/าย สารสนเทศของโรงเรียน และการ
วิเคราะหสภาพปaญหาและความตIองการจําเปQนของสถานศึกษา ท้ังภายนอก-ภายในดIวยขบวนการ 
SWOT  จากบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวย แลIวนํามา
กําหนดเปQน วิสัยทัศน พันธกิจและเป�าหมาย ของสถานศึกษา เพื่อจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาระยะ 5 ปL โดยกําหนด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลIองกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และบรรลุเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกําหนดไวI แลIวนําไปเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ 

 จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหIความเห็นชอบ 

 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน โดยนําแผนปฏิบัติการประจําปLมากําหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมไม/ซํ้าซIอนกันนําไปสู/การปฏิบัติท่ีชัดเจน กําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL  

 การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผล โดยจัดใหIหัวหนIาฝ]าย/หัวหนIางาน เปQนผูIกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานในฝ]าย/งานของตนเอง ตามท่ีกําหนดในปฏิทินปฏิบัติงานแลIว นําผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหตามปฏิทิน นําผลจากการรายงานไป
จัดทําสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปL และ แผนพัฒนาฯ ต/อไป 

 จัดทําการประเมินความพึงพอใจต/อการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการตัดการศึกษาจาก 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู 

 จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยท่ีสุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป 

 
3. ผลการดําเนินงาน 

 จากการดําเนินงานพัฒนาสถานศึกษาดIวยกระบวนการบริหารและการจัดการของผูIบริหารสถานศึกษาท่ีเปQน
ระบบ ยึดหลักธรรมมาภิบาล มีความโปร/งใส ใหIโอกาสบุคลากรไดIมีส/วนร/วม ส/งผลใหIสถานศึกษา มีความเจริญกIาวหนIา 
ไดIรับความเช่ือถือและไวIวางใจจากผูIปกครองของนักเรียนมาเปQนระยะเวลานาน   
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ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู#บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
ผลสัมฤทธ์ิ 

รIอยละ ระดับคุณภาพ 

การมีเปHาหมาย วิสัยทัศน� และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
1. โรงเรียนมีการกําหนดเป�าหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคลIองกับความตIองการของชุมชน ทIองถ่ินอย/างชัดเจน                                                              

100 ดีเย่ียม 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1. การดําเนินงานบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเปQนระบบและมีประสิทธิผล 
(เพิ่มเติมของโรงเรียน)   

92.16 ดีเย่ียม 

2. การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการ เนIนคุณภาพของผูIเรียนรอบดIาน ทุก
กลุ/มเป�าหมาย ทุกคน และดําเนินงานอย/างเปQนรูปธรรม 

94.00 ดีเย่ียม 

3. ครูและบุคลากรไดIรับการพัฒนาใหIมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมีความรูIความสามารถ 
และทักษะตามมาตรฐานตําแหน/ง 

100 ดีเย่ียม 

4. ครู บุคลากรและนักเรียนไดIรับการมอบขวัญและกําลังใจจากโรงเรียน 
(เพิ่มเติมของโรงเรียน)   

100 ดีเย่ียม 

5. การบริหารจัดการขIอมูล สารสนเทศมีความถูกตIอง ครบถIวน ทันสมัย  นําไปประยุกตใชI
ไดIและดําเนินการอย/างเปQนระบบ 

94.00 ดีเย่ียม 

6. การจัดสภาพแวดลIอมทางกายภาพและสังคมดี และกระตุIนใหIผูIเรียนใฝ]เรียนรูI ท่ัวถึงทุก
กลุ/มเป�าหมาย 

94.16 ดีเย่ียม 

7. การจัดบริการส่ือและบริการเทคโนโลยีมีความเหมาะสม (เพิ่มเติมของโรงเรียน)   90.93 ดีเย่ียม 
การมีส6วนร6วมของผู#เก่ียวข#องทุกฝDาย และการร6วมรับผิดชอบต6อผลการจัดการศึกษาให#มีคุณภาพและได#มาตรฐาน 
1. ผูIเก่ียวขIองทุกฝ]ายมีความพึงพอใจในการมีส/วนร/วม และมีเครือข/ายความร/วมมือในการ

รับผิดชอบต/อผลการจัดการศึกษาใหIมีคุณภาพและไดIมาตรฐาน 
95.80 ดีเย่ียม 

การกํากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
1. การกํากับติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความ

เหมาะสม ชัดเจน และเป�ดโอกาสใหIผูIเก่ียวขIองมีส/วนร/วม 
95.10 ดีเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 2 ดีเย่ียม 
เกณฑ�ระดับคุณภาพ  ;  ต่ํากว/ารIอยละ 50.00 = ปรับปรุง ; 50.00 – 74.99 = พอใชI ;  75.00 – 89.99 = ดี ; 90.00 ข้ึนไป = ดีเยี่ยม 
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4. จุดเด6น 
 โรงเรียนมีการกําหนดเป�าหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ และสอดคลIอง

กับความตIองการของชุมชน ทIองถ่ินอย/างชัดเจน มีการส/งเสริมครูและบุคลากรใหIไดIรับการพัฒนาใหIมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพมีความรูIความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหน/งอย/างสม่ําเสมอ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนIาท่ีเปQน

อย/างดี มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย/างเหมาะสม ชัดเจน และเป�ด

โอกาสใหIผูIเก่ียวขIองมีส/วนร/วม ส/งผลใหIการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและไดIมาตรฐาน ผูIเก่ียวขIองทุกฝ]ายมีความพึง

พอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของผูIบริหาร                                                                                                                                                                                                                       

5. จุดควรพัฒนา 
การบริการคอมพิวเตอรสืบคIนในหIองสมุดใหIมีคุณภาพในการใชIงานใหIมากข้ึน  
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1. ระดับคุณภาพ    :   ดีเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาส/งเสริมใหIครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญดIวย
กระบวนการท่ีหลากหลาย มีการนิเทศเพื่อพัฒนาการสอนอย/างสมํ่าเสมอ ส/งเสริมใหIครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําไป
แกIปaญหาผูIเรียนท่ีมีความบกพร/อง มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาใหIสอดคลIองกับความตIองการของผูIปกครอง ผูIเรียน 
ชุมชนและทIองถ่ินมีการพัฒนาสู/ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล โดยเนIนการส่ือสารดIวยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มี
การจัดทําแผนการสอนตามวิธีการสอนและกระบวนการสอนท่ีหลากหลาย ใชIส่ือการสอนท่ีเหมาะสม ส/งเสริมการใชIนวตก
รรมและเทคโนโลยีในการช/วยสอน มีการสอดแทรกคุณธรรมตามคุณค/าพระวรสาร ตามประเด็นการพิจารณา ดังต/อไปน้ี 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน  มีหนIาท่ี 

- จัดอัตรากําลังครูเขIาสอน จัดครูเขIาสอนและจัดตารางสอนดําเนินการโดยหัวหนIากลุ/มสาระการเรียนรูI 8 
กลุ/มสาระฯ นําเสนอเพ่ือขอผูIอํานวยการเพื่อขออนุมัติ  

- ครูผูIสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูI หัวหนIากลุ/มสาระฯ 8 กลุ/มสาระฯตรวจแผนการจัดการเรียนรูIและ
ประเมินผลการใชIแผนการจัดการเรียนรูI ดIวยกระบวนการต/างๆท่ีเนIนผูIเรียนมีส/วนร/วม 

- ครูผูIสอนจัดทําวิจัยในช้ันเรียนแบบ 5 บท ปLละ 1 เร่ือง 

- ครูผูIสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอน  คัดเลือกแบบเรียน เอกสารประกอบการสอน
จัดการสอบและประเมินผล   

- รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจําปL  ประเมินผล/
สรุปผล ติดตามและประเมินผลแผนงาน รายงานสรุปผลการดําเนินงานต/อผูIบริหาร 

 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู# โดยเน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ  เปQนโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใหIครูมีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วม เปQนกระบวนการจัดการเรียนรูIแบบ Active Learning  
ท่ีสอดคลIองกับการเรียนรูIในศตวรรษท่ี 21  ท่ีเนIนการเรียนรูIท่ีผูIเรียนคิดวิเคราะห สรIางสรรค สรIางความรูI มีการวัดและ

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ 
 

 ประเด็นการพิจารณา  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร#างโอกาสให#ผู#เรียนทุกคนมีส6วนร6วม 
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ประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูจะตIองมีความรูIความเขIาใจและมีความสามารถในการพัฒนาผูIเรียน ดังน้ันครูผูIสอนควร
ไดIรับการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูIบูรณาการตามตัวช้ีวัดเพ่ือการเปQนครูมืออาชีพประกอบดIวย 2 กิจกรรมคือ 

 กิจกรรมการสอนโดยใช# IT ช6วยสอน เปQนกิจกรรมท่ีจัดใหIครูไดIอบรมการใชIโปรแกรมจากบริษัทไมโคร
ซอลฟ ในการช/วยทําส่ือการสอน มาใชIสอนนักเรียนโดยโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาอบรมใหIความรูIเปQน
เวลา 2 วัน 

 กิจกรรมจัดการอบรมครู Active Learning เปQนกิจกรรมท่ีจัดใหIครูไดIอบรมการทําแผนการสอนแบบ 
Active Learning โดยโรงเรียนจัดหาวิทยากรมาอบรมใหIความรูIเปQนเวลา 1 วันแลIวใหIครูจัดทํา
แผนการสอนแบบ 5 STEPs 

 
  3.  โครงการสู6ความเปaนเลิศด#วย กระบวนการวิจัย เปQนโครงการท่ีฝ]ายวิชาการไดIตระหนักถึงความสําคัญ 
ท่ีจะส/งเสริมใหIผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แกIปaญหา 
และนําไปประยุกตใชIในสถานการณต/างๆอย/างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูIอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
และครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วมดําเนินกิจกรรม โดยใหIนักเรียน ระดับ ม.1 – ม.6  ทํา

โครงงานตามรายวิชา จัดกิจกรรมเปQนโครงงานส/งเสริม 8 กลุ/มสาระ โดยแบ/งกลุ/มนักเรียนในแต/ละหIองเปQน 8 กลุ/มสาระ นักเรียนทํา

โครงงานตามรายวิชาท่ีสนใจ โดยจัดทําเปQนงานวิจัย 5 บท แต/งต้ังครูคอยดูแลเปQนระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงาน  ดําเนินการส/ง
โครงการ 2 ครั้ง  คร้ังท่ี 1ส/ง 3  บท  ครั้งท่ี 2 ส/งเม่ือครบ 5  บท ประเมินคะแนนนําไปตัดเกรดใน 8 รายวิชาและมีการแสดงผล

งานในวันวิชาการ 

 
 4. โครงการวันวิชาการ   เปQนโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใหIนักเรียนไดIนําเสนอผลงานจากการทําโครงงานบูรณาการ 
8 กลุ/มสาระฯโดยใหIนักเรียนทุกหIองจัดในหIองตนเอง รวมท้ังหมด 30 หIอง (ยกเวIนนักเรียนช้ัน ม.6) และใหIนักเรียนทุกคน
เขIาชมเพ่ือตอบคําถามส/งฝ]ายวิชาการ 
 
 5. โครงการค6ายวิทยาศาสตร�  เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIผูI เรียนไดIมีการฝ�กทักษะในดIานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพ่ิมเติมจากในหIองเรียน การทํางานร/วมกันกับผูIอ่ืน เพื่อใหIนักเรียนเกิดการเรียนรูIร/วมกัน ฝ�กประสบการณใน
การอยู/ค/ายนอกสถานท่ี ซึ่งทําการเขIาค/าย ณ วังดุมเมาทเทนแคมป̀ จังหวัดกาญจนบุรี เปQนจํานวน 3 วัน 2 คืน 
 
 6. โครงการ Art Show เปQนโครงการท่ีกลุ/มสาระการเรียนรูIศิลปะจัดข้ึนเพ่ือเป�ดโอกาศใหIนักเรียนไดIแสดงทักษะ
ทางศิลปะและความคิดสรIางสรรค ท้ังน้ีเพ่ือใหIเกิดความซาบซ้ึงในคุณค/าของศิลปะ ซึ่งมีผลต/อคุณภาพชีวิตมนุษย ท้ัง
ร/างกาย จิตใจ สติปaญญา อารมณใหIสมบูรณย่ิงข้ึนและแสดงออกอย/างอิสระในศิลปะสาขาต/างๆ ประกอบดIวยสาระสําคัญ 
คือ ทัศนศิลป̀ ดนตรีและนาฏศิลป̀ ประกอบดIวย 5 กิจกรรม ดังน้ี 
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 กิจกรรมประกวดผลงานทัศนศิลป̀ โดยครูใหIนักเรียนส/งตัวแทนหIองละ 2 คน ท่ีผ/านการเรียนศิลปะมา
ตลอดปLการศึกษา มาเขIาร/วมการประกวดวาดภาพผลงานทัศนศิลป̀ ในระดับ ม.1-ม.5 ท้ังหมดจํานวน  
60 คน โดยกําหนดหัวขIอ “เด็กไทยรูIทัน IT”เม่ือเสร็จส้ินการแข/งขันจะตรวจผลงานพรIอมประกาศรางวัล 

 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานทัศนศิลป̀ โดยครูคัดเลือกผลงานท่ีผ/านการเรียนตลอดปLการศึกษา ท่ีมี
คุณภาพดีขึ้นไปเขIาร/วมการแสดงผลงานทัศนศิลป̀  นําผลงานมาติดไวIท่ีบอรดแสดงผลงานทัศนศิลป̀ต้ังแต/
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 

 กิจกรรมการประกวดนาฏศิลป̀ โดยครูเป�ดรับสมัครนักเรียนเขIาร/วมการประกวดนาฏศิลป̀ท่ีผ/านการเรียน
ตลอดปLการศึกษา มาเขIาร/วมการประกวดนาฏศิลป̀ ในระดับ ม.1- ม.5 โดยส/งตัวแทนเขIาร/วมการ
ประกวดหIองละ 10 คน 

 
 7. กิจกรรมส6งเสริมทักษะคณิตศาสตร�  เปQนส/วนหน่ึงของโครงการโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชา โดยใหIนักเรียนใน
แต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะทางคณิตศาสตร ดังน้ี  

- การฝ�กทักษะการคํานวณ (ม.1-6) นักเรียนแต/ละระดับช้ันฝ�กทักษะในการคิดคํานวณตามเน้ือหา และ
ตัวช้ีวัดของแต/ละระดับช้ันและทดสอบความสามารถในดIานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับช้ันโดยใชI
เกณฑคือนักเรียนท่ีถือว/าผ/านคือสอบไดIคะแนนรIอยละ 50 ข้ึนไป และแข/งขันคิดคํานวณและการ
แกIปaญหาคณิตศาสตรหาผูIชนะเลิศในต/ละระดับช้ัน 

- การส/งเสริมทักษะการวิเคราะหและสรIางสรรค (ม.1-5) กิจกรรมท่ีใหIนักเรียนสรIางช้ินงานโดยใชIหลักการ
คณิตศาสตรมาประยุกตตามความสนใจและนําเสนอช้ินงาน 

- คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน (ม.1- 3) กิจกรรมท่ีใหIนักเรียนลงมือปฏิบัติตามฐานแกIปaญหาคณิตศาสตร
กับชีวิตประจําวัน   

 
 8. กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านคอมพิวเตอร� เปQนส/วนหน่ึงของโครงการโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชา  โดยใหI
นักเรียนในแต/ละระดับช้ันไดIมีการฝ�กทักษะดIานการใชIคอมพิวเตอรสรIางช้ินงานออกมานําเสนอในรูปแบบ  อาทิ เช/น โปสเตอร

โฆษณา หนังสือการตูนอิเล็คทรอนิกส  การสรIางงานกราฟฟ�ก โดยแยกเปQนระดับช้ัน ดังนี้ตามโปรแกรมท่ีเรียนตามหลักสูตร ดังน้ี  
- ระดับช้ัน ม.1 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Keynote 
- ระดับช้ัน ม.2 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book 
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- ระดับช้ัน ม.3 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม Photoshop 
- ระดับช้ัน ม.4 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม illustrator 
- ระดับช้ัน ม.5 ฝ�กทักษะการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรม i-book 
- ระดับช้ัน ม.6 ฝ�กทักษะการสรIางเว็บเพจโดยใชIภาษา HTML 
- ครูท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอรในแต/ละระดับช้ันคัดเลือกผลงานนักเรียนท่ีมีความสามารในการใชI

คอมพิวเตอรทุกคนจากแต/ละหIองเรียนมาแสดงในแต/ละระดับช้ัน 

- รับสมัครตัวแทนนักเรียนเขIาร/วมแข/งขันการใชIคอมพิวเตอรตามโปรแกรมท่ีกําหนดในแต/ละระดับช้ัน 

- ดําเนินการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับช้ันตามท่ีกําหนด 

- คัดเลือกผลงานนักเรียนท่ีชนะการแข/งขันทักษะทางคอมพิวเตอรแต/ละระดับช้ันมารับรางวัล 

 
9. กิจกรรมส6งเสริมทักษะด#านการประดิษฐ� เปQนส/วนหน่ึงของโครงการโครงการส/งเสริมทักษะรายวิชา เปQน

กิจกรรมท่ีใหIผูIเรียนแสดงศักยภาพทางดIานงานประดิษฐ และแสดงผลงานโดยใชIความสรIางสรรคในการสรIางช้ินงาน
ออกมาจากวัสดุเหลือใชIหรือวัสดุท่ีมีในทIองถ่ินและส/งเขIาร/วมประกวดโดย 

- ครูกลุ/มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีประชุมเพ่ือวางแผนการเลือกกิจกรรมท่ีจะนํามาใชIในการ
แข/งขันประดิษฐสรIางสรรค 

- รับสมัครตัวแทนนักเรียนท่ีเขIาร/วมกิจกรรม 

- กําหนดระยะเวลาในการประดิษฐช้ินงาน 

- กําหนดวันส/งช้ินงาน 

- คัดเลือกช้ินงานท่ีชนะเลิศในแต/ละระดับช้ันมารับรางวัล 

 
  10. โครงการส6งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ภาคภาษาอังกฤษ  เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIผูIเรียนไดI

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แกIปaญหา และนําไปประยุกตใชIใน
สถานการณต/าง ๆอย/างเหมาะสมมีทักษะการส่ือสารดIานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ CEFR การฝ�กทักษะในดIานการฟaง 
การพูด การอ/าน และการเขียน ทางดIานภาษา เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือใหI
นักเรียนเกิดการเรียนรูIและมีทักษะต/าง ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร รายวิชาวิทยาศาสตร เปQนภาษาอังกฤษ ซึ่งทําการสอน
โดยคุณครูชาวต/างชาติ โดยผูIเรียนจะไดIเรียนรายวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปQนภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 1 คาบ 
ประกอบดIวย 2 กิจกรรมคือ    

 กิจกรรมส6งเสริมคณิตศาสตร�ใช#ภาษาอังกฤษ เปQนส/วนหน่ึงของโครงการส/งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรภาคภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมดังน้ี 

- Math Invention    กิจกรรมท่ีส/งเสริมใหIนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปL ท่ี 1-3 ไดIใชIความคิด
สรIางสรรค ในการสรIางผลงานจากรูปเรขาคณิต 3 มิติ นําเสนอเปQนภาษาอังกฤษ 
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- Math Application กิจกรรมท่ีส/งเสริมใหIนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4-5 ไดIนําความรูIท่ีไดIรับ
จากการเรียนคณิตศาสตรเปQนภาษาอังกฤษไปใชIในชีวิตประจําวัน 

- Math sat กิจกรรมท่ีส/งเสริมใหIนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4-5 ไดIฝ�กทักษะจากโจทยคณิตศาสตร
ท่ีเปQนภาษาอังกฤษ 

- แข6งขันบูรณาการคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�เปaนภาษาอังกฤษ (ม.ตIนและม.ปลาย) โดยการ
แข/งขันตอบปaญหาโดยใชIคําถามวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเปQนรางวัลชนะเลิศรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยแยกเปQนช้ันมัธยมศึกษาตอนตIนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 กิจกรรมส6งเสริมวิทยาศาสตร�ใช#ภาษาอังกฤษ เปQนส/วนหน่ึงของโครงการส/งเสริมศักยภาพ 
        คณิตศาสตร วิทยาศาสตรภาคภาษาอังกฤษมีการจัดกิจกรรมดังน้ี 

- Science Experiment เปQนการใหIผูIเรียนไดIใชIทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

- Science Invention เปQนการใหIผูIเรียนไดIสรIางส่ิงประดิษฐจากการเรียนวิทยาศาสตร 
 
 

 11. โครงการส6งเสริมให#โรงเรียนเปaนสังคมแห6งการเรียนรู#  เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIโรงเรียน สรIางและพัฒนา
แหล/งการเรียนรูIภายในโรงเรียน ใหIมีการแลกเปล่ียนเรียนรูIภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาใหIผูIเรียนมีการเรียนรูIแบบย่ังยืน โดย
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน  เพ่ือใหIผูIเรียนไดIมีทักษะในการแสวงหาความรูIดIวยตนเองรักการเรียนรูIและพัฒนา
ตนเองอย/างต/อเน่ือง จึงไดIจัดกิจกรรมสรIางพัฒนาและแสวงหาความรูIจากแหล/งการเรียนรูI โดยจัดสภาพแวดลIอมภายใน
โรงเรียนใหIเปQนแหล/งการเรียนรูI โดยใหIผูIเรียนไดIมีส/วนร/วมในการ จัดบอรดความรูIตามระเบียงช้ันเรียนและแผ/นพับ 8 กลุ/ม
สาระการเรียนรูI 
 
 

 12. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน เปQนงานท่ีตรวจสอบการสอนของครูทุกคนโดยหัวหนIางานนิเทศแต/งต้ัง
คณะกรรมการนิเทศตามกลุ/มสาระการเรียนรูIและดําเนินการนิเทศในกลุ/มสาระฯการเรียนรูIของตนเอง หัวหนIากลุ/มสาระฯ
จัดตารางการนิเทศส/งหัวหนIางานนิเทศ คณะกรรมการดําเนินการนิเทศตามตารางการนิเทศและส/งผลการนิเทศท่ีหัวหนIาง
งานนิเทศภาคเรียนละ 2 ครั้ง และนําผลการนิเทศมารายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการในการนิเทศจัดเปQน 2 ประเภท คือ 

 การนิเทศเพื่อพัฒนา แบ/งปQน 3 กลุ/ม 

- ครูผ้ัสอนเขIาใหม/ (ครูใหม/-บรรจุใหม/ระยะเวลา 2 ปL )   รับการนิเทศเดือนละ 2 ครั้ง 
- ครูผูIสอนบรรจุใหม/ระยะเวลา  3  -  5 ปL  รับการนิเทศเดือนละ 1 ครั้ง 
- ครูสอนบรรจุระยะเวลามากกว/า 5 ปLข้ึนไป  รับการนิเทศภาคเรียนละ 1  ครั้ง 

 การนิเทศเพื่อประเมิน 
- ครูสอนบรรจุระยะเวลามากกว/า 5 ปLข้ึนไป  รับการนิเทศภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
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โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน  มีหนIาท่ี 

- จัดอัตรากําลังครูเขIาสอน จัดครูเขIาสอนและจัดตารางสอน โดยหัวหนIากลุ/มสาระการเรียนรูIท้ัง8 กลุ/ม 
นําเสนอเพื่อขอผูIอํานวยการเพื่อขออนุมัติ  

- ครูผูIสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูI หัวหนIากลุ/มสาระฯ 8 กลุ/มสาระฯตรวจแผนการจัดการเรียนรูIและ
ประเมินผลการใชIแผนการจัดการเรียนรูI ดIวยกระบวนการต/างๆท่ีเนIนผูIเรียนมีส/วนร/วม 

- ครูผูIสอนจัดทําวิจัยในช้ันเรียนแบบ 5 บท ปLละ 1 เร่ือง 

- ครูผูIสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอน  คัดเลือกแบบเรียน เอกสารประกอบการสอน
จัดการสอบและประเมินผล   

- รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจําปL  ประเมินผล/
สรุปผล ติดตามและประเมินผลแผนงาน รายงานสรุปผลการดําเนินงานต/อผูIบริหาร 
 

 2. โครงการส6งเสริมให#โรงเรียนเปaนสังคมแห6งการเรียนรู#  เปQนโครงการท่ีส/งเสริมใหIโรงเรียน สรIางและพัฒนา
แหล/งการเรียนรูIภายในโรงเรียน ใหIมีการแลกเปล่ียนเรียนรูIภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาใหIผูIเรียนมีการเรียนรูIแบบย่ังยืน โดย
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน  เพ่ือใหIผูIเรียนไดIมีทักษะในการแสวงหาความรูIดIวยตนเองรักการเรียนรูIและพัฒนา
ตนเองอย/างต/อเน่ือง จึงไดIจัดกิจกรรมสรIางพัฒนาสภาพแวดลIอมภายในโรงเรียนใหIเปQนแหล/งการเรียนรูI กระตุIนใหIผูIเรียน
ไดIเรียนรูIถึงทุกกลุ/มเป�าหมาย อาทิ เช/น ความรูIจากบอรดนิเทศตามระเบียงช้ันเรียน  และแผ/นพับ 8 กลุ/มสาระการเรียนรูI 
  

 3. โครงการแสวงหาความรู#จากแหล6งการเรียนรู#ภายนอก (ทัศนศึกษา) จัดข้ึนเพื่อส/งเสริมใหIนักเรียนไดIมีการ
เรียนรูIท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ค/านิยมท่ีดี
งามตามอัตลักษณของผูIเรียน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี 12 มีหลักการสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนใหIมีความใฝ]รูI มุ/งเนIนการพัฒนาบนฐานภูมิปaญญาท่ีเกิดจากการ
ใชIความรูIและทักษะ สังคมไทยเปQนสังคมคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค/านิยม ประเพณี และ
วัฒนธรรม ดIวยกิจกรรมทัศนศึกษาต้ังแต/ระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี1- 6 ดังน้ี 

- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 1 พระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 2 ศูนยวิทยาศาสตร อพวช. จังหวัดปทุมธานี 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 เข่ือนป]าสักชลสิทธ์ิ จังหวัด ลพบุรี 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 4 อุทธยานประวัติศาสตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
- ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 6 จังหวัดนครปฐม 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท#องถ่ิน 
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 4. กิจกรรมแนะแนวสัญจร เปQนส/วนหน่ึงของโครงการคิดไม/ออกบอกแนะแนว เปQนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูIเรียนดIวย
วิธีส/งเสริมและตอบสนองความตIองการความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูIเรียน  เป�ดโอกาสใหIผูIเรียนเขIาร/วม
กิจกรรมตามความสนใจ รวมท้ังเป�ดโอกาสใหIผูIปกครองและชุมชน  เขIามามีส/วนร/วมในการพัฒนาสถานศึกษา มี
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูIซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูIเรียน และเพ่ือใหIครูมีการจัดการเรียน
การสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน  โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษาและอาชีพ  
รวมท้ังวิทยากรในดIานอ่ืนๆ ท่ีผูIเรียนใหIความสนใจ มาพบปะ  พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ท่ีเหมาะสม 
ตลอดปLการศึกษา เพ่ือใหIมีความรูI  ทักษะ และเจตคติท่ีดี  พรIอมท่ีจะศึกษาต/อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
เหมาะสมกับช/วงวัย  ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน 
 
 5. กิจกรรมอุทยานการเรียนรู# เปQนส/วนหน่ึงของโครงการคิดไม/ออกบอกแนะแนว   เปQนกิจกรรมท่ีส/งเสริมใหI
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนอย/างเต็มศักยภาพ  ตอบสนองความแตกต/างระหว/างบุคคลและพัฒนาการทางสติปaญญา 
ใหIผูIเรียนไดIพัฒนาศักยภาพ  รูIจักแสวงหาความรูIและศึกษาคIนควIาดIวยตนเอง  โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญวิทยากรจาก
สถาบันการศึกษาและอาชีพ  รวมท้ังวิทยากรในดIานอ่ืนๆ ท่ีผูIเรียนใหIความสนใจ มาพบปะ  พูดคุยเปQนการส/วนตัว ใน
รูปแบบของการออกบูธทางการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม  
 
 6. กิจกรรมพิกุลบานทั่วไทย เปQนส/วนหน่ึงของโครงการคิดไม/ออกบอกแนะแนว  เปQนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อใหIศิษย
อัสสัมชัญคอนแวนต ไดIกลับมาโรงเรียนเพ่ือแบ/งปaนประสบการณในการทํางาน  แนวทางการประกอบอาชีพ  แนวทาง
การศึกษาต/อ และอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชนต/อผูIเรียน  โดยงานแนะแนว ติดต/อเชิญศิษยอัสสัมชัญคอนแวนต  ท่ีมีงานทําแลIว  มา
พบปะ พูดคุยและบรรยายใหIกับผูIเรียน ตามวัน เวลา ท่ีเหมาะสม ตลอดปLการศึกษา 
 
 7. กิจกรรมสายสัมพันธ�แบ6งปeนให#ลูก เปQนส/วนหน่ึงของโครงการประสานรัก เปQนกิจกรรมท่ีใหIผูIปกครองไดIมีส/วน
ร/วมใหIความรูIกับนักเรียน ในหIองท่ีลูกตนเองเรียนอยู/ ตามอาชีพท่ีผูIปกครองทํา เช/น แพทย พยาบาล ทหาร คIาขาย 
ทําอาหาร เปQนตIน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานการจัดการเรียนการสอน มีหนIาท่ี 

- จัดอัตรากําลังครูเขIาสอน จัดครูเขIาสอนและจัดตารางสอนดําเนินการโดยหัวหนIากลุ/มสาระการเรียนรูI 8 
กลุ/มสาระฯ นําเสนอเพ่ือขอผูIอํานวยการเพื่อขออนุมัติ  

- ครูผูIสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูI หัวหนIากลุ/มสาระฯ 8 กลุ/มสาระฯตรวจแผนการจัดการเรียนรูIและ
ประเมินผลการใชIแผนการจัดการเรียนรูI ดIวยกระบวนการต/างๆท่ีเนIนผูIเรียนมีส/วนร/วม 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู#ความเข#าใจของผู#เรียนอย6างเปaนระบบ และมีประสิทธิภาพ    
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- ครูผูIสอนจัดทําวิจัยในช้ันเรียนแบบ 5 บท ปLละ 1 เรื่อง 

- ครูผูIสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอน  คัดเลือกแบบเรียน เอกสารประกอบการสอน
จัดการสอบและประเมินผล   

- รายงานสรุปการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การประกาศเกียรติคุณนักเรียนประจําปL  ประเมินผล/
สรุปผล ติดตามและประเมินผลแผนงาน รายงานสรุปผลการดําเนินงานต/อผูIบริหาร 

2. แผนงานทะเบียนวัดผล  เปQนส/วนหน่ึงของฝ]ายวิชาการท่ีมีหนIาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําตารางสอบและ
จัดเก็บระบบฐานขIอมูลการวัดและประเมินผลทางการเรียน ดําเนินการออกรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูI เรียน
รายบุคคล (รายงานผลการสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) จัดทําขIอมูล สถิติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
วิเคราะหผลการสอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการสอบวัดระดับชาติ O-NET 

 
3. ผลการดําเนินงาน 

  จากการดําเนินงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญของครูดIวยวิธีการท่ี
หลากหลาย ส/งผลใหIครูมีความรูIความสามารถในการปฏิบัติหนIาท่ีอย/างมืออาชีพ มีความเจริญกIาวหนIา ไดIรับความเช่ือถือ
และไวIวางใจจากผูIปกครองของนักเรียนมาเปQนระยะเวลานาน  มีผลสัมฤทธ์ิในประเด็นต/าง ๆ ดังต/อไปน้ี 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
ผลสัมฤทธ์ิ 

รIอยละ ระดับคุณภาพ 

การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร#างโอกาสให#ผู#เรียนทุกคนมีส6วนร6วม 
1. ครูท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วม 92.90 ดีเย่ียม 
การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน 
1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทIองถ่ิน 93.78 ดีเย่ียม 

การตรวจสอบและประเมินความรูIความเขIาใจของผูIเรียนอย/างเปQนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
1. ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรูIความเขIาใจของผูIเรียนอย/างเปQนระบบและมี 
   ประสิทธิภาพ 

100 ดีเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3  ดีเย่ียม 
เกณฑ�ระดับคุณภาพ  ;  ต่ํากว/ารIอยละ 50.00 = ปรับปรุง ; 50.00 – 74.99 = พอใชI ;  75.00 – 89.99 = ดี ; 90.00 ข้ึนไป = ดีเยี่ยม 
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4. จุดเด6น 
 ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญดIวยกระบวนการหลากหลาย เช/น การสอนดIวยกระบวนการ
ท่ีหลากหลาย เช/น 5 STEPs กระบวนการไตร/ตรอง ใชIส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนท่ีเหมาะสม เช/น I-PAD 
ช/วยสอน มีการสอดแทรกคุณธรรมตามคุณค/าพระวรสารในการสอนเพื่อส/งเสริมใหIผูIเรียนมีคุณธรรม ตามอัตลักษณ
เอกลักษณท่ีโรงเรียนกําหนด มีการตรวจสอบและประเมินความรูI  ความเขIาใจของผูIเรียนอย/างเปQนระบบและมี
ประสิทธิภาพ และมีการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําไปแกIปaญหาผูIเรียนท่ีมีความบกพร/อง ผูIเรียนไดIสรIางองคความรูIเอง เช/น
การทําโครงงานบูรณาการ การจัดป�ายนิเทศความรูIในวันสําคัญ ต/างๆ 
     

5. จุดควรพัฒนา 
 ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนใหIผูIเรียนมีส/วนร/วม ในการสรIางความรูIดIวยตนเองใหIมากข้ึน และส/งเสริม
ใหIผูIเรียนไดIเรียนรูIจากสถานท่ีจริง ต/าง ๆ ท้ังในและนอกหIองเรียน  ในบริบทของชุมชนและทIองถ่ินของตนเอง 
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1. ระดับคุณภาพ  :   ดีเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการส/งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในใหIท่ีมีประสิทธิผลตามกฎกระทรวงฯ การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 5 แห/งพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกIไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห/งพระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงว/าดIวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของ
ผูIเรียน (1.ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูIเรียน และ 2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูIเรียน) มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผูIบริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ 
และมาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  โดยดําเนินการตามข้ันตอน 8 ประการไดIแก/          1. 
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ/งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบขIอมูลสารสนเทศและใชIสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  5.ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6.จัดใหIมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7.จัดทํารายงานประจําปL
ท่ีเปQนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 8.นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชIวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย/างต/อเน่ือง   
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต/างๆ ดังต/อไปน้ี 
 1. แผนงานประกันคุณภาพ   

 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดต้ังคณะกรรมการในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/มสาระฯท้ัง 8 กลุ/มสาระฯโดยศึกษาขIอมูลจาก สารสนเทศของโรงเรียน นโยบายปฏิรูปการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกIไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จํานวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูIเรียน (1.ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ

มาตรฐานท่ี 4 : ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 

 ประเด็นการพิจารณา  

การใช#ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให#ดีย่ิงขึ้น    
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ผูIเรียน และ 2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูIเรียน) มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผูIบริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ และ
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ขIอเนอแนะจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูIปกครองและการวิเคราะหสภาพภายนอก-ภายในของโรงเรียน เพ่ือ
พิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวยขบวนการ SWOT  โดยนํามากําหนดเปQน มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปQนหลักในการบริหารและการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLและแผนปฏิบัติการประจําปL  

 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน แต/งต้ังใหIหัวหนIาฝ]าย/หัวหนIางานสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินงาน
ในฝ]าย/งาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

 ประเมินคุณภาพภายใน แต/งต้ังใหIคณะกรรมการดําเนินงานและผูIทรงคุณวุฒิท่ีตIนสังกัดข้ึนทะเบียนไวI
เปQนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทําหนIาท่ีประเมินผลจากการตรวจติดตามของหัวหนIางานใน
แต/ละฝ]าย จากการตรวจติดตามครั้งท่ี 2 มาประเมินเปQนการประเมินคุณภาพภายในปLละ 1 ครั้ง  

 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง นําผลประเมินเปQนการประเมินคุณภาพภายในจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองและ เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือขอความเห็นชอบ นํารายงานแจIงใหIแต/ละ
ฝ]ายดําเนินการแกIไขปรับปรุงขIอบกพร/องท่ีพบในปLต/อไป ส/งรายงานต/อตIนสังกัด และเผยแพร/ต/อ 
สาธารณขน 

  

 2. แผนงานนโยบายและแผน  

 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดต้ังคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาระยะ 5 ปLของสถานศึกษา ประกอบดIวย คณะกรรมการดําเนินงาน หัวหนIางาน หัวหนIา
กลุ/มสาระฯท้ัง 8 กลุ/มสาระฯโดยศึกษาขIอมูลจาก สารสนเทศของโรงเรียน นโยบายปฏิรูปการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกIไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ขIอเนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูIปกครองและการวิเคราะห
สภาพภายนอก-ภายในของโรงเรียน เพื่อพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ/อนดIวยขบวนการ 
SWOT  โดยนํา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกําหนดข้ึนมาเปQนเป�าหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ
ของสถานศึกษา เพื่อจัดทําเปQนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปL แลIวนําไปเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

 จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยนําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปLมาจัดทําเปQนแผนปฏิบัติการ
ประจําปL แลIวนําไปเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน โดยนําแผนปฏิบัติการประจําปLมากําหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมไม/ซ้ําซIอนกันมากําหนดเปQนปฏิทินปฏิบัติงานประจําปL เพ่ือใหIสอดคลIองกับสภาพปaญหา ความ
ตIองการในการพัฒนา พรIอมท้ังจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกต/าง ๆ  

 การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและรายงานผล โดยจัดใหIหัวหนIาฝ]าย/หัวหนIางาน เปQนผูIกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานในฝ]าย/งานของตนเอง ตามท่ีกําหนดในปฏิทินปฏิบัติงานแลIว นําผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเสร็จแลIวรายงานคณะกรรมการดําเนินงานทุกสัปดาหนําผลจากการรายงานไปจัดทําสรุปผล
การประเมินแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจําปL  

 จัดทําการประเมินความพึงพอใจต/อการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการตัดการศึกษาจาก 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูIปกครอง ชุมชน นักเรียนและครู 

 จัดทําวิจัยเชิงระบบ นําผลการประเมินความพึงพอใจขIอท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับนIอยท่ีสุดมา
จัดทําวิจัยเชิงระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาในปLการศึกษาต/อไป 
 

3. ผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย/างเปQนระบบส/งผล

ต/อคุณภาพผูIเรียนอย/างเปQนรูปธรรม มีข้ันตอนอย/างชัดเจนและมีความเปQนไปไดIในการปฏิบัติ   ผูIเก่ียวขIองทุกฝ]ายใหIความ
ร/วมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเปQนอย/างดี  คณะกรรมการสถานศึกษา พ/อแม/ ผูIปกครอง 
ชุมชน / ทIองถ่ินและผูIมีส/วนเก่ียวขIอง มีความมั่นใจต/อระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับสูง ผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินความพึงพอใจของผูIเก่ียวขIองทุกฝ]ายอยู/ในระดับดีมาก 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ประเด็นพิจารณา 
ผลสัมฤทธ์ิ 

รIอยละ ระดับคุณภาพ 

การใชIระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหIดีย่ิงข้ึน 
1. รIอยละของโรงเรียนจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีส/งผลต/อคุณภาพ

ผูIเรียนอย/างเปQนรูปธรรมมีขั้นตอนอย/างชัดเจนและมีความเปQนไปไดIในการปฏิบัติ 
97.50 ดีเย่ียม 

2. รIอยละของผูIเก่ียวขIองทุกฝ]ายใหIความร/วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเปQนอย/างดี 

99.50 ดีเย่ียม 

3.  รIอยละของพ/อแม/ ผูIปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ทIองถ่ิน และผูIมีส/วน   
    เก่ียวขIองมีความมั่นใจต/อระบบการบริหารและการจัดการของ โรงเรียนในระดับสูง 

92.76 ดีเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 4 ดีเย่ียม 
เกณฑ�ระดับคุณภาพ  ;  ต่ํากว/ารIอยละ 50.00 = ปรับปรุง ; 50.00 – 74.99 = พอใชI ;  75.00 – 89.99 = ดี ; 90.00 ข้ึนไป = ดีเยี่ยม 
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4. จุดเด6น 
   โรงเรียนมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย/างต/อเน่ือง ดIวยระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผลตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห/งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกIไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห/งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห/งชาติ พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงว/าดIวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และมีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก (สมศ.)ไปใชIในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย/าง
ต/อเน่ือง  โดยการจัดประชุมครู ผูIปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นําขIอเสนอแนะจากการประชุม และการประเมิน
ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน มาวิเคราะห หาจุดเด/น จุดควรพัฒนาและจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปL แกIไขตามจุดท่ีควรพัฒนา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดําเนินการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอย/างสม่ําเสมอ  

5. จุดควรพัฒนา   
   ควรมีการแต/งต้ังคณะกรรมการกลาง ทําหนIาท่ีเปQนผูIประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือท่ีจะทําใหIผลการตรวจสอบ มีความเช่ือมั่นและเท่ียงตรงข้ึน 
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1. ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  
 

2. ตารางการนําเสนอข#อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน ข#อมูลสนับสนุนผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผู#เรียน 

 

    1. ผู#เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง มีความสามารถในการอ/านและเขียน การส่ือสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษการคิดคํานวณ ไดIเหมาะสมตามระดับช้ัน ในระดับดีเย่ียม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นแกIปaญหา และ
นําไปประยุกตใชIในสถานการณต/าง ๆ อย/างเหมาะสม ใชIเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดI
อย/างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ  

     2. ผ6านการประเมินเปaนโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู6มาตรฐานสากล จาก สช. ปLการศึกษา 
2558 ผลการประเมินระดับ ดีมาก มีความรูI ความเขIาใจและทักษะต/าง ๆ ตามหลักสูตรอย/างเปQน
รูปธรรมและต/อเน่ือง   
    3. ได#รับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 
ค/าเฉล่ียผลการทดสอบ ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 และ 6  ปLการศึกษา  2560 สูงกว/าทุก
สังกัด ทุกรายวิชาตามเกณฑท่ีกําหนด ในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปL พ.ศ. 
2561”จาก สช.เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ2561   
    4. ผู#เรียนมีการศึกษาต6อในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนท้ังในและนอกประเทศ ในอัตราที่สูง (เกือบทุก
คนท่ีจบ) 5. ผู#เรียนชั้นมัธยมศึกษาปkที่ 3 มีทักษะการส่ือสารด#านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
ของ CEFR ท่ีระดับ A2 ของสถาบันOxford คิดเปQนรIอยละ79.10  
    5. ผู#เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค�และค6านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณ�ท่ีโรงเรียนกําหนด
ปรากฎชัดเจนจนไดIรับการพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักด์ิ ดีเด/น โครงการเชิดชู
เกียรติสถานศึกษาท่ีสรIางคนดีใหIสังคมดIวยการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด/น ของมูลนิธิธาร
นํ้าใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
    6. ผู#เรียนมีส6วนร6วมในการอนุรักษ�พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อมเปaนรูปธรรม 

จนไดIรับรางวัล Energy Mind Award  ระดับ 5 ดาวจากการไฟฟ�านครหลวง 2 รอบ  

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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มาตรฐาน ข#อมูลสนับสนุนผลการประเมิน 

     7. ผู#เรียนมีความภาคภูมิใจในท#องถ่ินในความเปaนไทยและเห็นคุณค6าเก่ียวกับภูมิปeญญาไทย
ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูI อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ ดี มีสุขภาพแข็งแรง อารมณและ
สุขภาพจิตดี และอยู/ร/วมกันดIวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู#บริหาร
สถานศึกษา 

 

    1. ผู#บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
ชัดเจน โดยมีการกําหนดเป�าหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษา
ชาติ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2560-2564 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปL มี
ปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน และสอดคลIองกับความตIองการของชุมชน ทIองถ่ินอย/างชัดเจน เช/นจัดใหI
มีการเรียนการสอนท่ีเนIนภาษาอังกฤษเปaนระบบเข#มข#น Intensive English Program (IEP) มี
การปรับหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเพ่ิมแผนการเรียนภาษาจีน  
    2. มีการส6งเสริมครูและบุคลากรให#ได#รับการพัฒนาให#มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
ความรูIความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหน/งอย/างสม่ําเสมอ ใหIขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนIาท่ีเปQนอย/างดี  
    3. บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล เป�ดโอกาสใหIผูIเก่ียวขIองมีส/วนร/วม ดําเนินการตาม
ระบบ PDCA มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียน
อย/างเหมาะสม ชัดเจน และส/งผลใหIโรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย/างมีคุณภาพและไดIมาตรฐาน 
ผูIเรียนท่ีจบการศึกษามีการศึกษาต/อในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังในและนอกประเทศ ในอัตราท่ีสูง(เกือบทุก
คนท่ีจบ) ผูIปกครอง ผูIเก่ียวขIองทุกฝ]ายมีความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของผูIบริหาร
เปQนท่ียอมรับว/าเปQนโรงเรียน 1 ใน100 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศมาอย/างต/อเน่ือง  
    4. ได#รับโล6รางวัลโรงเรียนเอกชนท่ีได#เป1ดกิจการอย6างมีคุณภาพมากกว6า 100 ปk ในงาน 
“มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปL พ.ศ. 2561”  ภายใตIแนวคิด “100 ปL การศึกษาเอกชน 
มุ/งพัฒนาการศึกษาไทย”  
 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน#น
ผู#เรียนเปaน
สําคัญ 

    1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ ดIวยกระบวนการหลากหลาย เป�ด
โอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วม เช/น การสอนดIวยกระบวนการท่ีหลากหลาย เช/น 5 STEPs 
กระบวนการไตร/ตรอง ใชIส่ือ นวตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนท่ีเหมาะสม เช/น I-PAD ช/วยสอน 
มีการสอดแทรกคุณธรรมตามคุณค/าพระวรสารในการสอนเพื่อส/งเสริมใหIผูIเรียนมีคุณธรรม ตามอัต
ลักษณเอกลักษณท่ีโรงเรียนกําหนด มีการจัดทําแผนการสอนท่ีถูกตIองตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร มี
การนิเทศการสอนเปQนประจํา  
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มาตรฐาน ข#อมูลสนับสนุนผลการประเมิน 

     2. ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู# ความเข#าใจของผู#เรียนอย6างเปaนระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
    3. ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนําไปแกIปaญหาผูIเรียนท่ีมีความบกพร/อง ผูIเรียนไดIสรIางองค
ความรูIเอง เช/นการทําโครงงานบูรณาการ การจัดป�ายนิเทศความรูIในวันสําคัญ ต/างๆ 
 

มาตรฐานท่ี 4 
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

 

    1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล โดยโรงเรียนมีการดําเนินการ
ตามกฎกระทรวง ว/าดIวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
อย/างต/อเน่ือง มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก (สมศ.)ไปใชIพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย/างสม่ําเสมอ  มีการจัดประชุมครู ผูIปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนํา
ขIอเสนอแนะจากการประชุม และการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน มาวิเคราะห หาจุดเด/น จุดควรพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปL 
แกIไขตามจุดท่ีควรพัฒนา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดําเนินการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอย/างสม่ําเสมอ ทําใหIพ/อแม/ ผูIปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน / ทIองถ่ิน และผูIมีส/วนเก่ียวขIอง มีความมั่นใจต/อระบบการบริหารและการ
จัดการของโรงเรียนในระดับสูงและใหIความร/วมมือเปQนอย/างดื  
    2. โรงเรียนได# รับเกีรติบัตรสถานศึกษาดีเด6น ที่ มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากท้ังสามรอบ(สมศ.) คือรอบแรก(พ.ศ.2544-2548) รอบสอง
(พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ซึ่งเปQน 1 ใน 360 โรงเรียน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ัวประเทศ (มีโรงเรียนท้ังหมด 31, 508 โรง)  
    3. โรงเรียนได#รับเกีรติบัตรรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากต#นสังกัด (สช.)        
ในระดับดีมาก 
 

                                                                                                                                                                                                                                          

3. การปฏิบัติที่เปaนเลิศ (Best Practices) 
 

1. โครงการสู6ความเปaนเลิศด#วยกระบวนการวิจัย เปQนโครงการท่ีฝ]ายวิชาการไดIตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะ
ส/งเสริมใหIผูIเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แกIปaญหา และ
นําไปประยุกตใชIในสถานการณต/างๆอย/างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูIอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและครู
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสรIางโอกาสใหIผูIเรียนทุกคนมีส/วนร/วมดําเนินกิจกรรม โดยใหIนักเรียน ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปL
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ท่ี1 – 6  ทําโครงงานบูรณาการท้ัง 8 กลุ/มสาระ โดยแบ/งกลุ/มนักเรียนในแต/ละหIองเปQน 8 กลุ/มสาระ นักเรียนทําโครงงาน
ตามสาระวิชาท่ีสนใจ โดยจัดทําเปQนงานวิจัย 5 บท แต/งต้ังครูเปQนท่ีปรึกษา คอยดูแลตามสาระวิชาท่ีสอนในระดับช้ันน้ัน ๆ 
เปQนระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงานใหIคะแนน  ดําเนินการส/งโครงการ 2 ครั้ง ครั้งท่ี1 ส/ง 3 บท ครั้งท่ี 2 ส/งเม่ือครบ 
5 บท ประเมินคะแนนนําไปตัดเกรดใน 8 รายวิชา และมีการแสดงผลงานในวันวิชาการ 

 
 2.  กิจกรรมหมู6บ#านคุณธรรม เปQนส/วนหน่ึงของแผนงานส/งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปQนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือ

ปลูกฝaงความรักความสามัคคีต/อสถาบันการศึกษา โดยจัดใหIนักเรียนต้ังแต/ ช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี1 – 6  ไดIเขIาเปQนสมาชิก
ของหมู/บIานคุณธรรม โดยหมู/บIานคุณธรรม ประกอบดIวย ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรองประธานชุมชน 2 คน 
(รองสภานักเรียน) เปQนผูIดูแลหมู/บIาน  โดยท้ังโรงเรียนมี 6 หมู/บIาน แต/ละหมู/บIาน มีหัวหนIาหมู/บIาน 2 คน (มาจากสภา
นักเรียน) แต/ละหมู/บIานมี 10 ครอบครัว ในแต/ละครอบครัวประกอบไปดIวย ม.1 –ม.6  โดยมีพ่ีมัธยมศึกษาปLท่ี 6 เปQน
หัวหนIาครอบครัว และมัธยมศึกษาปLท่ี 3 เปQนรองหัวหนIาครอบครัว ในแต/ละครอบครัวมีสมาชิก ประมาณ 20 - 25 คน 
โดยการปกครองหมู/บIาน จะใชIหลัก PDCA ในการทํางานร/วมกัน  โดยเด็กเปQนผูIทํากิจกรรม มีครูเปQนท่ีปรึกษา ในปL
การศึกษาน้ีใชIหIอง เช/น ม.1/1 อยู/หมู/บIานท่ี 1  เลขท่ี 1 ของหIองจะอยู/ครอบครัวท่ี 1  และไล/จํานวนหIองไปเรื่อยๆ จนถึง
หมู/บIานท่ี 6 คือหIองท่ีลงทIายดIวย /6 กิจกรรมท่ีหมู/บIานทําโดยส/วนใหญ/มีกิจกรรมท่ีทํา คือ  

     -  ฝ�กฝนมารยาทไทย โดยหาตัวแทนของแต/ละครอบครัวในดIาน การไหวI การแต/งกาย การพูดจา ฯลฯ มา 
        ประกวดกันในแต/ละครอบครัว หาตัวแทนหมู/บIาน  แลIวนําตัวแทนหมู/บIานมาประกวดกัน หาคนท่ีมีมารยาท 
        ดีท่ีสุดเปQนตัวอย/างใหIกับทุกคนในโรงเรียน 
  -  ฝ�กฝนความเปQนกุลสตรี โดยฝ�กทํางานท่ีเนIนดIานความเปQนกุลสตรีไทย เช/น พับกระดาษ เย็บกระดุม  สอย 
        กระโปรง  เปQนตIน   

    -  ฝ�กฝนการใหIความรัก การช/วยเหลือ ความเสียสละ ระหว/างพี่กับนIอง 
 
  3. กิจกรรมสายสัมพันธ�แบ6งปeนให#ลูก เปQนส/วนหน่ึงของโครงการประสานรัก เพ่ือเป�ดโอกาสใหIผูIปกครองเขIามา

มีส/วนร/วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับบุตรหลานของตนเอง โดยจัดใหIผูIปกครองเขIามาร/วมใหIความรูIกับนักเรียน ใน
หIองท่ีลูกตนเองเรียนอยู/ ตามอาชีพท่ีผูIปกครองทํา เช/น แพทย พยาบาล ทหาร คIาขาย ทําอาหาร เปQนตIน อย/างนIอยภาค
เรียนละ 1 ครั้งต/อหIองเรียนเวลาประมาณ 1- 2 คาบเรียน 
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1.สรุปผล 
1.1 จุดเด6น  
       โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตเปQนโรงเรียนเอกชนไดIรับการยอมรับว/าเปQนโรงเรียน 1 ใน100 โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยมาอย/างต/อเน่ือง เป�ดสอนตามหลักสูตรแบบภาษาอังกฤษเขIมขIน Intensive 
English Program (IEP) และไดIรับโล6รางวัลโรงเรียนเอกชนท่ีได#เป1ดกิจการอย6างมีคุณภาพมากกว6า 100 ปk 
ในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปL พ.ศ. 2561” เปQนโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู6มาตรฐานสากล 
จาก สช. ปLการศึกษา 2558 ผูIเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง ไดIรับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 3 และ 6 ตามเกณฑท่ีกําหนดอย/าง
ต/อเน่ืองทุกปL ผูIเรียนช้ันมัธยมศึกษาปLท่ี 3 มีผลการทดสอบทักษะการส่ือสารด#านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
ของ CEFR ที่ระดับ A2 จากสถาบัน Oxford ปLการศึกษา 2560 ไดIคะแนนผ/านรIอยละ79.10 ไดIรับ
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักด์ิ ดีเด6น โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสร#างคนดีให#สังคม
ด#วยการส6งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด6น ของมูลนิธิธารนํ้าใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี มีส/วนร/วมในการอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลIอมเปQนรูปธรรม ได#รับรางวัล 
Energy Mind Award  ระดับ 5 ดาวจากการไฟฟHานครหลวง 2 รอบ  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล ตามกฎกระทรวง ว/าดIวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย/างต/อเน่ือง ทําใหIพ/อแม/ ผูIปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ทIองถ่ิน และผูIมีส/วนเก่ียวขIอง มีความ
มั่นใจต/อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูงและใหIความร/วมมือเปQนอย/างดื ตลอดจน
ไดIรับเกีรติบัตรสถานศึกษาดีเด6น ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากทั้งสาม
รอบ จากสมศ.คือรอบแรก(พ.ศ.2544-2548) รอบสอง(พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ซ่ึงเปQน 
1 ใน 360 โรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ (มีโรงเรียนท้ังหมด 31, 508 โรง) และ เกีรติบัตร 
รับรองผลการประเมินคุณภาพภายใน จากตIนสังกัด (สช.)ในระดับดีมาก 
 

 1.2 จุดควรพัฒนา  
    1. การส/งเสริมใหIผูIเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูIเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนดเกรดเฉล่ีย 2.75 ข้ึน      
        ไปใหIมีค/าเฉล่ียท่ีสูงข้ึน   
   2. การส/งเสริมทักษะดIานการส่ือสารดIานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ของนักเรียนใหIสูงข้ึน                

 

ส6วนท่ี 3   สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต#องการช6วยเหลือ 
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2. แนวทางการพัฒนา  
2.1  การส6งเสริมให#ผู#เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด (เกรดเฉล่ีย 2.75 ข้ึนไป) ใหIมี
ปริมาณค/าเฉล่ียท่ีสูงข้ึน โดยจัดใหIมีโครงการส/งเสริมทางดIานวิชาการ ดังน้ี 
 1. โครงการส/งเสริมทักษะภาษาต/างประเทศ (เปQนการฝ�กทักษะการอ/าน การเขียนและการส่ือสาร) 
 2. โครงการส/งเสริมทักษะภาษาไทย (เปQนการฝ�กทักษะการอ/าน การเขียนและการส่ือสาร) 
 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�กทักษะทัศนศิลป̀ ดนตรีไทย นาฏศิลป̀ไทยและสากล ดนตรีสากล) 
8. งานจัดการเรียนการสอน ใหIมีการเพ่ิมแบบฝ�กหัดในการฝ�กทักษะใหIมากข้ึน                                                                                           

2.2  การส6งเสริมทักษะการส่ือสารด#านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ใหIผูIเรียนทุกระดับช้ันใหIมากข้ึน 
โดยจัดใหIมีการทดสอบทักษะการส่ือสารดIานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ในทุกระดับช้ัน (ม.1-6) 

 
3. ความต#องการช6วยเหลือ      - 
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 ผลการประเมินภายนอก จากสมศ. รอบสาม 

 มาตรฐานและค/าเป�าหมายของสถานศึกษา  

 คําส่ังแต/งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 หนังสือใหIความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 เกณฑการประเมินมาตรฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต  

 Certificate ผลการประเมิน สมศ. ระดับคุณภาพดีมากท้ัง 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 ธรรมศักด์ิ ดีเด/น ของมูลนิธิธารนํ้าใจ 
 

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 

 

 

ส6วนท่ี 4    ภาคผนวก 
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 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ไดIรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันท่ี 17-19 เดือน 
มกราคม  2555   มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   โดยภาพรวมตามมาตรฐานเปQนตารางดังต/อไปน้ี 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (มัธยมศึกษา) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได# 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ6มตัวบ6งชี้ท่ีพื้นฐาน    
ตัวบ/งช้ีท่ี 1 ผูIเรียมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตัวบ/งช้ีท่ี 2 ผูIเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค/านิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.69 ดีมาก 
ตัวบ/งช้ีท่ี 3 ผูIเรียนมีความใฝ]รูI และเรียนรูIอย/างต/อเน่ือง 10.00 9.97 ดีมาก 
ตัวบ/งช้ีท่ี 4 ผูIเรียนคิดเปQน  ทําเปQน 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ/งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูIเรียน 20.00 16.15 ดีมาก 
ตัวบ/งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ         10.00 10.00 ดีมาก 

ตั  ตัวบ/งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา                 5.00 5.00 ดีมาก 
    ตัวบ/งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตIนสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ6มตัวบ6งชี้อัตลักษณ�    

ตัวบ/งช้ีท่ี 9   ผลการพัฒนาใหIบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ       
                การจัดต้ังสถานศึกษา                 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ/งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนIนและจุดเด/นท่ีส/งผลสะทIอนเปQนเอกลักษณของ      
                สถานศึกษา             

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ6มตัวบ6งชี้มาตรการส6งเสริม    
ตัวบ/งช้ีท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส/งเสริมบทบาทของสถานศึกษา                   5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ/งช้ีท่ี 12 ผลการส/งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน   รักษามาตรฐาน        
                และพัฒนาสู/ความเปQนเลิศ ท่ีสอดคลIองกับ แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 94.40 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรววมทุกตัวบ/งช้ี  ต้ังแต/ 80 คะแนนข้ึนไป                        �  ใช/     ไม/ใช/ 

 มีตัวบ/งช้ีท่ีไดIระดับดีข้ึนไปอย/างนIอย 10 ตัวบ/งช้ี จาก 12 ตัวบ/งช้ี         �  ใช/     ไม/ใช/ 

 ไม/มีตัวบ/งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพตIองปรับปรุงหรือตIองปรับปรุงเร/งด/วน       �  ใช/     ไม/ใช/ 

               สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
               �   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไม/สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ � 
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จุดเด6น  
1.  ผูIเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยดIานดนตรีและศิลปะ มีคุณธรรม 

จริยธรรม  เปQนลูกท่ีดีของคุณพ/อแม/  ผูIปกครอง  และเปQนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนต/อสังคม  
เปQนผูIใฝ]รูIใฝ]เรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรูIจากการอ/านและใชIเทคโนโลยีตลอดจนการเรียนรูIท่ีผ/านประสบการณตรง
ร/วมกับผูIอ่ืนอย/างสมํ่าเสมอ 

2. ผูIเรียนคิดเปQน  ทําเปQน  มีผลการทดสอบระดับชาติของผูIเรียนมัธยมศึกษาปLท่ี 3 และมัธยมศึกษาปLท่ี 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/างท่ีสรIางคุณค/าไดIคือโครงการจัดการเรียน
การสอนคริสตศาสนธรรมและจริยศึกษา โครงการอภิบาลและแพร/ธรรม และโครงการประสานความร/วมมือระหว/าง
โรงเรียน ผูIปกครองและชุมชน กิจกรรมสัมผัสชีวิต เย่ียมนIองผูIดIอยโอกาส ผูIชราและทหารบาดเจ็บ  

4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษารวมท้ังประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  ผลการส/งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู/ความเปQนเลิศท่ีสอดคลIองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5. ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ  ท้ังการดําเนินการของสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรูIของคร ู

6.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย/างต/อเน่ืองทุกปLการศึกษา ส/งผลใหIการประเมินคุณภาพภายในโดยตIนสังกัด มี
ระดับคุณภาพดีมาก 
 
จุดท่ีควรพัฒนา   

ผูIเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ/มสาระการเรียนรูIสุขศึกษาและพลศึกษา อยู/ในระดับคุณภาพ พอใชI ควร
พัฒนาใหIสูงข้ึนอยู/ในระดับดีหรือดีมาก 
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ข#อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฏกระทรวงว6าด#วยระบบ  หลักเกณฑ�  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.2553 
 

1. ด#านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษานําขIอมูลผลการสอบO-NET การเรียนรูIสุขศึกษาและพลศึกษา มาวิเคราะหเพ่ือหาแนว

ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหIสอดคลIองกับปaญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ/มสาระการเรียนรูI
สุขศึกษาและพลศึกษาใหIสูงข้ึน 

 
2. ด#านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาองคความรูIของผูIเรียน  ใหIมีความเปQนเลิศ  มีความรูIความสามารถ  

และทักษะการส่ือสารพรIอมจะเขIาสู/ประชาคมอาเซียน  
 
3. ด#านการจัดการเรียนการสอนที่เน#นผู#เรียนเปaนสําคัญ 
 ครูควรใหIผูIเรียนมีส/วนร/วมในการประเมิน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อสํารวจ

ความตIองการของผูIเรียนทุกคน และครูสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหIตรงความ
ตIองการของผูIเรียน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหIมีความเหมาะสมต/อไป   

 
4.  ด#านการประกันคุณภาพภายใน  

          ไม/มี 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย6างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปaนประโยชน�ต6อสังคม 
  ไม/มี 
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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� 
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานและค/าเป�าหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 

----------------------------------------------------------------------- 
 

  เพ่ือใหIการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปQนไปอย/างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตจึงไดI
กําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนและค/าเป�าหมายปLการศึกษา 2560 ไวIดังต/อไปน้ี 
 

มาตรฐาน ค6าเปHาหมาย 

มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูIเรียน ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูIบริหารสถานศึกษา ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปQนสําคัญ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี  4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ดีเย่ียม 

 
 
 
 

        ประกาศ ณ วันท่ี.............................................. 
 
                       ลงช่ือ............................................. 
                            ( นางสาวนิภา พรฤกษงาม ) 
             ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต 
                                             คําส่ังท่ี 034 ปLการศึกษา 2561 

เรื่อง แต/งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
----------------------------------------------------------------------- 

 
 เพ่ิอใหIการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําปLการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนตดําเนินไปดIวยความถูกตIองและเรียบรIอย จึงขอแต/งต้ังบุคคลต/อไปน้ีเปQนคณะกรรมการจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 

1 นางสาวนิภา  พรฤกษงาม ผูIอํานวยการ                                               
2 นางวราลี                จินดาศิริ                     ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายบริหารจัดการ 
3 นางสาวจินตนา จันทรเจริญ ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายวิชาการ 
4 นางสาวพรญาณี แมIนศิริ ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายบุคลากร 
5 นางสาวณัฐฐิญา สิริสัตญาโสภณ ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายกิจการนักเรียน 
6 นางสาวอกนิษฐ   ชาติกานนท ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
7 นางสาววิรงรอง โอภาสบุตร                     ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายอภิบาลและแพร/ธรรม  
8 นายสุริยา แจ/มจํารัส ผูIช/วยผูIอํานวยการฝ]ายมาตรฐานคุณภาพ 

 
ผู#ตรวจและพิจารณาเอกสาร          นายสุริยา    แจ/มจํารัส  
 
 
 

                          ลงช่ือ............................................... 
                                 ( นางสาวนิภา พรฤกษงาม ) 

                                                                                              ผูIอํานวยการ 
 



      
 

                                                                             102                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

 
 
  หนังสือให#ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปkการศึกษา พ.ศ. 2560 

----------------------------------------------------------------------- 
 

    ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ครั้งท่ี 1 / 2561 เมื่อวันท่ี       
14 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2561  ไดIใหIความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปLการศึกษา 2560 
ท้ังน้ี ใหIโรงเรียนนําขIอมูลท่ีไดIจากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร/ต/อหน/วยงานท่ีเก่ียวขIอง
และสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 

                          ลงช่ือ............................................... 
                                 ( นางสาวนิภา พรฤกษงาม ) 

                                                                 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต 
 
 

 
 

 
 
 



      
 

                                                                             103                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� 
เรื่อง การกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน 

----------------------------------------------------------------------- 
 

  เพ่ือใหIการประเมินคุณภาพภายในเปQนไปอย/างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตจึงไดIกําหนดเกณฑ
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนโดยยึดตามเกณฑการประเมินของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) หรือ สมศ.รอบท่ี 2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2549-2553  ท่ีมีการกําหนดระดับ
คุณภาพในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  โดยแบ/งระดับคุณภาพออกเปQน 4 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดี พอใชI หรือ 
ปรับปรุง ตามตารางดังต/อไปน้ี 
 

เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน (ร#อยละ) ระดับคุณภาพ 

รIอยละ 90.00 ข้ึนไป ระดับ 4 ดีเย่ียม 

75.00 – 89.99 ระดับ 3 ดี 

50.00 – 74.99 ระดับ 2 พอใชI 

ตํ่ากว/ารIอยละ 50.00 ระดับ 1 ปรับปรุง 

 
 
 

                        ลงช่ือ................................................... 
                                 ( นางสาวนิภา พรฤกษงาม ) 

                                                                                             ผูIอํานวยการ 
 



      
 

                                                                             104                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

 

 
 
เกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด6น จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มัธยมศึกษา (สมศ.) ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพดีมากท้ังสามรอบ   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 
 

 
 
 
 
 

Certificate ผลการประเมิน สมศ. ระดับคุณภาพดีมากท้ัง 3 รอบ 



      
 

                                                                             105                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certificate ระบบประกันคุณภาพภายในจากต#นสังกัด (สช.)ดีมาก 



      
 

                                                                             106                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

 
 
 
ผลการประเมินโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู6มาตรฐานสากล  จากสํานักงานคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) มีผลการประเมินอยู/ในระดับดีมาก ไดIรับ โล6รางวัลและเกียรติบัตร 

 

 

Certificate ผลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล สช. 



      
 

                                                                             107                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

 
 

 
 

 

Certificate คะแนน O-NET ม.3, ม.6 



      
 

                                                                             108                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificate รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด6น ด#านพลังงาน 5 ดาว



      
 

                                                                             109                        SAR อัสสัมชัญคอนแวนต� ป�การศึกษา 2560 

 

 

 
 

 

 

Certificate รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักด์ิ ดีเด6น ของมูลนิธิธารนํ้าใจ 


