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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ดานคุณภาพผูเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มุงพัฒนาผลการเรียนรูท่ีเปนคุณภาพของผูเรียนทางดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบไปดวย ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิด

คํานวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี

ตอวิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เปนคานิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

ความหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ทางโรงเรียนจึงไดจัดโครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ไดแก

โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น และเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน / ฟง / ดู / พูด / เขียน และ

สามารถจับประเด็นใจความสําคัญได ซึ่งพบวารอยละ 89 ของผูเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น และรอยละ 79.37 จากคาเปาหมายรอยละ 78 

โครงการคนเกงคณิตคิดคํานวณ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตรของผูเรียน พัฒนาทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรของผูเรียน และเพื่อใหผูเรียนมี

ทักษะการคิดคํานวณไดเปนอยางดี ซึ่งพบวารอยละ 96.28 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตรสูง รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการฝกทักษะทางการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร

และรอยละ 96.28 ของผูเรียนมีทักษะการคิดคํานวณ

โครงการวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงตามระดับ CEFR และสงเสริมใหผูเรียน

มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามระดับช้ัน ซึ่งพบวารอยละ 100 ของผูเรียนสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษเทียบเคียงตามระดับ CEFR และรอยละ 86.30 ของผู

เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามระดับช้ัน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อใฟผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง และเพื่อใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบ

O-NET ตามเกณฑ ซึ่งพบวารอยละ 84.09 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง และรอยละ 84.35 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ

มัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบ O-NET ตามเกณฑ

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2328155183976314/2328154273976405

โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในสถานการณปจจุบัน และมี

ความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งพบวารอย 93 ของผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในสถานการณปจจุบัน และรอยละ 91.46 ของผูเขารวม

กิจกรรมมีความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนนําความรูมาใชในการตอบปญหาวันภาษาไทยและวันสุนทรภูได และมีสวนรวมในการอนุรักษ

ภาษาไทย และนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมากขึ้น ซึ่งพบวารอยละ 93.38 ของผูเรียนนําความรูมาใชในการตอบปญหาวันภาษาไทยและวันสุนทรภูได และรอยละ

94.22 ของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษภาษาไทย อีกท้ังนําไปสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมากขึ้น

โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม ซึ่งมีผลสําเร็จรอยละ 95.83 สวนการเกิดทักษะกระบวนการทํางาน รูจักการทํางานรวม

กับผูอ่ืน ยอมรับฟงความคิดเห็น และไดรับความรูตาง ๆ จากการทํางาน และการเรียนรู มีผลสําเร็จรอยละ 94.80 รวมถึงการมีสวนรวมในพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแหงวิทยาศาสตร

ไทย มีผลสําเร็จรอยละ 97.79

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2309662755825557

โครงการสงเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเขารวมออกกําลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีผลสําเร็จรอยละ 97.88 รวมถึงการประเมินผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเปรียบเทียบตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือ สสส. มีผลสําเร็จรอยละ 97.88

 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดจัดโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมดานคุณธรรมใหแกผูเรียน ไดแก

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มีผลสําเร็จรอยละ 93.40 และผูเรียนไดมี

สวนรวมในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม มีผลสําเร็จรอยละ 95.13 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2246254592166374

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2290195731105593

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2292223374236162

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2463079437150554

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2593825277409302

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2593883180736845
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โครงการสงเสริมความสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีในระดับชั้น มีผลสําเร็จรอยละ 94.35 ผูเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม มีผลสําเร็จรอยละ 94.40 และผูเรียนไดแสดงออกถึงการเปนผูนํา และมีความกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม มีผลสําเร็จรอยละ 93.32

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2292236540901512

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2354950664630099

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2409980839127081

โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม-ประเพณ ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีไทย มีผลสําเร็จรอยละ

95.50 และผูเรียนไดแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละตอสวนรวม มีผลสําเร็จรอยละ 93.10 รวมถึงผูเรียนไดแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีผล

สําเร็จรอยละ 95.30 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2243860959072404 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2246388272153006

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมท่ีแสดงถึงการประหยัด อดออม มีผลสําเร็จรอยละ 98.30 และผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมที่สงเสริมการเปนผูนํา ผูตามที่ดี มีผลสําเร็จรอยละ 93.32 รวมถึงผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่สรางจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม มีผลสําเร็จรอยละ 93.60 

https://web.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2767501980041630/2767498733375288/

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2418689748256190

โครงการวันกตัญุตา-อําลา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ มีผลสําเร็จรอยละ 94.85 และผูเรียนมีความคิดสรางสรรค

มีความสัมพันธอันดีในหมูคณะ มีผลสําเร็จรอยละ 94.65

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2623060194485810/2623055771152919/

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2808238125968015/2808226352635859

https://fb.watch/v/3dgH_oqod/

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการสงเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยไทย มีผลสําเร็จรอยละ 100

และผูเรียนสวดมนตไดถูกตองตามหลักพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีไทย มีผลสําเร็จรอยละ 100

โครงการอภิบาล มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนรูจักอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขในสังคมที่แตกตางตามศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้น มีผลสําเร็จรอยละ 99.05 และผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนดําเนินชีวิตตามจิตตารมณของพระคริสตเจามากขึ้น มีผลสําเร็จรอยละ 99.07 รวมถึงผูเรียนแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ มีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น และรูจักเสีย

สละ บําเพ็ญประโยชนตอสังคม มีผลสําเร็จรอยละ 98.75

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2219220991536401

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2529782507146913/2529780200480477

โครงการท้ังหมดลวนเปนการดําเนินงานเสริมเพิ่มเติมจากแผนงานที่โรงเรียนดําเนินการจัดเปนประจํา ดวยมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน ดังอัตลักษณ "ซื่อตรง เรียบงาย การ

งาน รักเมตตา กตัญูรูคุณ" นักเรียนจึงไดรับรางวัลตาง ๆ อาทิ

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/ms.c.eJxNj9sNxEAIxDo6wfCa7b~_xU9iA8mthMIAemIs6k274oYFYPKAOByQ1LD4

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2279232842201882/2279221602203006/

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/a.1031002053691640/2393010650824100/

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2412435905548241/2412429375548894

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2454917867966711/2454893157969182

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.3127244900734001/3127241617400996

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ อยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผู

เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชายทางวิชาชีพ และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

ทางโรงเรียนจึงไดจัดไดจัดโครงการตาง ๆ ดังตอไปนี้

โครงการพัฒนาระบบจัดการนักเรียนอัตโนมัติ ASC System และระบบโรงอาหาร เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเช็คเวลาเขา-ออกจากโรงเรียนของนักเรียน โดยสามารถ

เรียกดูประวัติ ชื่อ เวลา ของนักเรียน รวมถึงการติดตั้งระบบโรงอาหารอัตโนมัติ ท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจายและเติมเงินอัตโนมัติผานบัตรนักเรียนใชสําหรับรานคา ซึ่งพบวารอย

ละ 92.92 ของความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของในการใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป

โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีสวนรวมในโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ชวยประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ และคัด

แยกขยะ รวมถึงการมีสวนรวมในการปลูกปา ซึ่งพบวารอยละ 95.30 ของครู นักเรียน และบุคลากร มีระดับคุณภาพดีเลิศของการบริหารงานและจัดการที่เปนระบบ แบบมีสวนรวม มี

บริการท่ีดี และมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และรอยละ 95.30 ของครู นักเรียน และบุคลากรมีความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในการใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป

่
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2292236540901512
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2354950664630099
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2409980839127081
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2243860959072404
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2246388272153006
https://web.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2767501980041630/2767498733375288/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2418689748256190
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2623060194485810/2623055771152919/
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2808238125968015/2808226352635859
https://fb.watch/v/3dgH_oqod/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2219220991536401
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2529782507146913/2529780200480477
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/ms.c.eJxNj9sNxEAIxDo6wfCa7b~_xU9iA8mthMIAemIs6k274oYFYPKAOByQ1LD4TjjuhL1BhA8QAtGI1irKeifScHZKEQFNeAHVC9MQqYa1Q9ixb0QnT6vTMUSB1d5ztqNth~_0vcX7aUfsPOHwKfNpk~-.bps.a.2219229941535506/2219234014868432/
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2279232842201882/2279221602203006/
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/a.1031002053691640/2393010650824100/
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2412435905548241/2412429375548894
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2454917867966711/2454893157969182
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.3127244900734001/3127241617400996


โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพคร ูเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐาน เนื่องจากครูเปนผูที่มีความ

สําคัญตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน บทบาทของครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เปนผูคอยกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู และแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ครูจึงตองมีความรอบรูท้ังดานเนื้อหา วิธีการ และวิธีการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบวารอยละ 100 ของครูและบุคลากรพัฒนา

ตนเองเต็มตามศักยภาพ และเปนแบบอยางที่ดี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2541494735975690

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2549630261828804/2549627471829083

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2602443459880817

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2634680186657144/2634693156655847/

โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เปนโครงการท่ีสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในการพัฒนางาน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู และการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งพบวารอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารวมโครงการ มีการแลกเปลี่ยนความรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น และ

รอยละ 97 ของครูไดแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น รวมถึงรอยละ 95 ของครูที่รวมโครงการนําความรูที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการบริการดานโภชนาการ เนื่องจากโรงเรียนตระหนักและเปนหวงดานสุขภาพของนักเรียนในการรับประทานอาหารใหถูกสุขลักษณะ และเห็นความสําคัญในอาหารที่นักเรียน

ไดรับในแตละวัน รวมถึงเปนการสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับบริการอาหารที่มีคุณคา มีประโยชน สะอาด และปลอดภัย ซึ่งพบวารอยละ 93.30 ของผูเรียนมี

อาหารและน้ําด่ืมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณอนามัยดานโภชนาการอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา เพื่อดําเนินการตามมาตรการและคําแนะนําของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด รวมถึงเปนการปองกัน

และลดความเสี่ยงในการแพรระบาดในโรงเรียน ซึ่งพบวารอยละ 93.80 ของผูเรียนไดรูจักการปองกัน และดูแลตนเองใหปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2147240892067745/2147231988735302

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2156497114475456/2157171387741362

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2147209675404200/2147202755404892

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2147219095403258

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2193445200780647 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2190696971055470

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=assumptionconvent1905&set=a.2261197087338791

https://web.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2798662166925611/2798661393592355/

https://web.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2738973906227771/2738971099561385/

 

ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนํามาพัฒนาผูเรียน

รวมท้ังรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําผลท่ีไดมาใหขอมูลปอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน ผานระบบ Zoom , WebEx , Edmodo  ใน

ภาคเรียนที่ 1 และ Microsoft Teams ในภาคเรียนท่ี 2 เปนตนมา อีกท้ังไดจัดหา Application Learn Anywhere สําหรับใหนักเรียนไดเสริมความรูนอกเหนือจากหลักสูตรของ

โรงเรียน 

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/a.1054038578054654/2083507391774429/ 

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2099060970219071/2099058993552602/

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2101081480017020/2101064353352066 

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2651803458278150/2651802594944903

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2666501476808348/2666517093473453/

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2673126066145889/2673207216137774

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2737065306418631/2737053656419796/

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2742884555836706/2742882155836946/

ทางโรงเรียนจึงไดจัดโครงการตาง ๆ ไดแก

โครงการสงเสริมแสวงหาความรูภายนอก มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น ซึ่ง

พบวารอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต และไดรับการสรางเสริมประสบการณตรงที่เพิ่มเติมจากการเรียนในหองเรียน รวมถึงรอยละ 95 ของผูเรียน

สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากทัศนศึกษามาใชในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2628369307288232/2628398657285297/

https://web.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2859770684148092/2859769300814897/
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https://web.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2738973906227771/2738971099561385/
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https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2099060970219071/2099058993552602/
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2101081480017020/2101064353352066
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2651803458278150/2651802594944903
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2666501476808348/2666517093473453/
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2673126066145889/2673207216137774
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2737065306418631/2737053656419796/
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2742884555836706/2742882155836946/
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https://web.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2859770684148092/2859769300814897/
https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2576568302468333/2576553849136445


https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2576568302468333/2576553849136445

โครงการสงเสริมนวัตกรรม เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครางงานสงเสริมนวัตกรรม ซึ่งพบวารอยละ 100 ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริม

นวัตกรรมหองเรียนละ 3 นวัตกรรม และรอยละ 87.07 ของผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น

https://fb.watch/v/2LXwzGkEt/

โครงการยอดนักอาน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีผลสําเร็จรอยละ 85.50 และรอยละ 85.50 ของผูเรียนมีนิสัยรักการอาน

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2454950434630121/2454948284630336

โครงการสัปดาหหองสมุด มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีผลสําเร็จรอยละ 95.00 และรอยละ 94.00 ของผูเรียนรูจักการคนควา

หาความรู เพ่ือนําไปประยุกตใชกับการเรียนของตน

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/pcb.2355014081290424/2355009884624177

โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เปนโครงการท่ีสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในการพัฒนางาน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู และการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งพบวารอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารวมโครงการ มีการแลกเปลี่ยนความรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น และ

รอยละ 97 ของครูไดแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น รวมถึงรอยละ 95 ของครูที่รวมโครงการนําความรูที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : อัสสัมชัญคอนแวนต

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100052

ที่อยู (Address) : 25 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : เจริญกรุง 40 ถนน (Street) : เจริญกรุง

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

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10500

โทรศัพท (Tel.) : 022347779 โทรสาร (Fax.) : 022347779 ตอ 217

อีเมล (E-mail) : Webmaster@asc.ac.th

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : www.facebook.com/assumptionconvent1905

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

มาตรฐานที� 1 คุณภาพของผูเรียน

ดา้นผลสมัฤทธิ �ทางวชิาการของผูเ้รยีน
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1) โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย

1.1) กิจกรรมฝกทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสาร

1.2) กิจกรรมแขงขันศักยภาพการใชภาษา

2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.1) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

2.2) กิจกรรม Pre O-NET
3) โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรู

3.1) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

4) โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

4.1) กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู

5) โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1) กิจกรรมวันรพี

5.2) กิจกรรมวันอาเซียน

6) โครงการวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ

7) โครงการคนเกงคณิตคิดคํานวณ

8) โครงการสงเสริมวัฒนธรรม-ประเพณีไทย

9) โครงการสงเสริมสุขภาพ

9.1) กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

10) โครงการสงเสริมศักยภาพดานกีฬา

10.1) กิจกรรมการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

 
ดา้นคณุลกัษณะที�พงึประสงคข์องผูเ้รยีน

1) โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

1.1) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
1.2) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (วันแม)

1.3) กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร (วนัพ่อ)
2) โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี

2.1) กิจกรรมวันไหวครู

3) โครงการสงเสริมความสัมพันธ

3.1) กิจกรรมสรางสัมพันธระดับชั้น ม.1-ม.5 
3.2) กิจกรรมสายสัมพันธพี่-นอง ม.1,ม.4

4) โครงการวันกตัญุตา-อําลา

4.1) กิจกรรมขอบคุณตํารวจ

4.2) กิจกรรมวันอําลา

5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5.1) กิจกรรมการประหยัดอดออม

6) โครงการอภิบาล

6.1) กิจกรรมเขาเงียบฟนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

6.2) กิจกรรม Y.C.S
6.3) กิจกรรมพลมารีย
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6.4) กิจกรรมเพ่ือนเซนตปอล

6.5) กิจกรรมสัมผัสชีวิต

6.6) กิจกรรมปกปองคุมครองนักเรียน

 
มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1) โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2) โครงการพฒันาบคุลากรเพิ�มศกัยภาพครู

3) โครงการพัฒนาระบบจัดการนักเรียนอัตโนมัติ ASC System และระบบโรงอาหาร

4) โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม

5) โครงการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา

6) โครงการบริการดานโภชนาการ

 
มาตรฐานที� 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1) โครงการชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC)
2) โครงการสง่เสรมิแสวงหาความรูภ้ายนอก
3) โครงการสง่เสรมินวตักรรม
4) โครงการยอดนักอา่น
5) โครงการสปัดาหห์อ้งสมุด 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

1. โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการมีจิตสาธารณะกับสังคมภายนอกดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนสนับสนุน กํากับ ติดตามครูในการใชสื่อเทคโนโลยี

2. โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพอยางเหมาะสม

3. โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการ Extra Curriculum ใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสงเสริมและตอบสนองความตองการประกอบอาชีพ

ในอนาคต และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. โรงเรียนจัดการอบรมและสงเสริมใหครูเขารับการอบรม เพื่อพัมนาความรูทางดานวิชาชีพ

2. โรงเรียนสงเสริมใหครูใช application ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานสื่อเทคโนโลยี เชน tablet คอมพิวเตอร

3. โรงเรียนสงเสริมใหครูแลกเปล่ียนเรียนรูโดยผานกระบวนการชุมชนความรูทางวิชาชีพ ทั้งระหวางกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้น ไปจนถึงระดับโรงเรียน

4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการประเมินผลสมรรถนะใหครอบคลุมทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น เพื่อติดตามดูความ

กาวหนา และใหขอมูลยอนกลับของผูเรียน

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1. ASC Wellness Room

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 2. นโยบายปกปองและคุมครองนักเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 3. การเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจในวิชาชีพ

Page 8 of 62



มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 4. โครงการสงเสริมนวัตกรรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 5. การจัดการเรียนการสอนออนไลน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- นโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตในการปกปองคุมครองนักเรียน

- ASC Wellness Room

- โครงการสงเสริมนวัตกรรม

- การเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจในวิชาชีพ

- การจัดการเรียนการสอนออนไลน

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

(........นางสาวจันทรเพ็ญ ชีรานนท........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1110100052

ที่อยู (Address) : 25 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : เจริญกรุง 40 ถนน (Street) : เจริญกรุง

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

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10500

โทรศัพท (Tel.) : 022347779 โทรสาร (Fax.) : 022347779 ตอ 217

อีเมล (E-mail) : Webmaster@asc.ac.th

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

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : www.facebook.com/assumptionconvent1905

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

มนุษยท่ีมีคุณภาพ  คือ มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู

วิสัยทัศน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหกอรปดวยคุณธรรมในศาสนา วัฒนธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความรูคูทักษะพรอมกาวสูสากลและรักษสิ่งแวดลอม

พันธกิจ

1. สงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและทักษะชีวิต

2. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริยมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่ง

แวดลอมและภูมิปญญาไทย

3. สงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

4. พัฒนาการจัดประสบการณใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม

5. พัฒนากระบวนการบริหารในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

      6. สงเสริมใหครูและบุคลากรพัฒนาการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเปนแบบอยางที่ดี

เปาหมาย

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง

2. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิต

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ภูมิปญญาไทย

4. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยางดีเยี่ยม

5. ผูเรียนมีประสบการณ ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม

6. โรงเรียนมีการจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มีสภาพแวดลอมและการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู

7. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ

8. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรู โดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

9. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเปนแบบอยางท่ีดี

10. ครูและบุคลากรมีความความรู ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เอกลักษณ

จิตใจงาม  ความรูดี (Noble-minded and knowledgeable)

อัตลักษณ

ซ่ือตรง  เรียบงาย  การงาน  รักเมตตา  กตัญูรูคุณ

่
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ซ่ือตรง (Regularity) ซื่อสัตยสุจริต มีมโนธรรม เท่ียงตรง จริงใจ โปรงใส ไมคดโกง ยึดความถูกตอง “ผูที่มีความซื่อสัตยในเรื่องเล็กนอย ก็จะซื่อสัตยในเรื่องใหญดวย ผูที่ไม

ซ่ือสัตยในเร่ืองเล็กนอยก็จะไมซื่อสัตยในเรื่องใหญดวย” (ลก 16:10)

เรียบงาย (Simplicity) อยูอยางพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งท่ีตนมี สุภาพ ถอมตน และมีความสุขในชีวิตของตน “เรียนรูที่จะพอใจในสภาพของตน รูจักมีชีวิตอยูอยาง

อดออมและรูจักมีชีวิตอยูอยางอุดมสมบูรณ เรียนรูท่ีจะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี” (ฟป 4:11-13)

การงาน (Work) รักและมุงมั่นในการทํางาน  ไมเลือกงาน  ขยันขันแข็ง  ทุมเท  รับผิดชอบ “พระเจาจะประทานรางวัลแกทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27)

รักเมตตา (Charity) เปนบุคคลเพ่ือผูอ่ืน เสียสละ แบงปน มีจิตสาธารณะ “ผูที่แสดงความเมตตากรุณาดวยใจยินดี จงรักดวยใจจริง  จงหลีกหนีความชั่ว  จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี  จงรัก

กันฉันพ่ีนอง  จงคิดวาผูอ่ืนดีกวาตน อยาเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือรนในการรับใชองคพระผูเปนเจา จงชื่นชมในความหวัง” (รม 12:4-13)

กตัญูรูคุณ (Gratitude) กตัญู ตอบแทนผูมีพระคุณ มีจิตสํานึกในความดีของผูอื่น ใสใจผูอื่น จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบันการศึกษา “บุตรจงเชื่อ

ฟงบิดามารดา จงใหเกียรติบิดามารดาเปนพระบัญญัติแรก   แลวทานจะอยูบนแผนดินอยางเปนสุขและมีอายุยืน” (อฟ 6:1-4)

Page 12 of 62



4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 6 0 219 0 0 219

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 6 0 273 0 0 273

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 6 0 241 0 0 241

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP - 0 733 0 0 733

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 267 0 267 0 0 267

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 283 0 283 0 0 283

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 268 0 268 0 0 268

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 818 หองเรียน EP - 0 818 0 0 818

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 836 หองเรียน EP - 0 1,551 0 0 1,551
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว จันทรเพ็ญ ชีรานนท

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 41 - 21 - 62

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 41 - 21 - 62

บุคลากรทางการศึกษา

- บรรณารักษ - 1 0 - - 1

- แนะแนว - - 0 1 - 1

- เทคโนโลยี 1 2 0 - - 3

- ทะเบียนวัดผล - 3 0 1 - 4

- บริหารงานทั่วไป 3 4 1 - - 8

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 4 10 1 2 - 17

รวมทั้งส้ิน 4 51 1 23 - 79

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษา 836 1,551 62 26:1 2:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมมัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย - - -

ภาษาไทย 8 1 9

คณิตศาสตร 14 - 14

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 19 - 19

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 13 1 14

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0 5

ศิลปะ 8 - 8

การงานอาชีพ 2 1 3

ภาษาตางประเทศ 14 2 16

รวม 83 5 88

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ - -

- เนตรนารี 42 42

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 89 89

กิจกรรมแนะแนว 2 2

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 89 89

รวม 222 222
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - 42 - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม - 42 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

0 0 0 0 0

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มุงพัฒนาผลการเรียนรูท่ีเปนคุณภาพของผูเรียนทางดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบไปดวย ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิด

คํานวณ การคิดประเภทตาง ๆ การสรางนวัตกรรม และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีเปนคานิยมที่ดี ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความ

หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

โครงการ

1. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

คาเปาหมาย

100.00 : 1.รอยละ 93 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 2.รอยละ 93 ของนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม

ผลสําเร็จ

100.00 : 1.รอยละ 93.40 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 2.รอยละ 95.13 ของนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

2. โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม-ประเพณี

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีไทย 2. รอยละ 93 ของนักเรียนไดแสดงออกถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละตอสวนรวม 3. รอยละ 93 ของนักเรียนไดแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 95.90 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีไทย 2. รอยละ 93.10 ของนักเรียนไดแสดงออกถึงการ

มีคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละตอสวนรวม 3. รอยละ 95.30 ของนักเรียนไดแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด การอดออม 2. รอยละ 93 ของนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่สงเสริม

การเปนผูนํา ผูตามที่ดี 3. รอยละ 93 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่สรางจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 98.30 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด การอดออม 2. รอยละ 93.32 ของนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่
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สงเสริมการเปนผูนํา ผูตามที่ดี 3. รอยละ 93.60 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมที่สรางจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

4. โครงการวันกตัญุตา-อําลา

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 2. รอยละ 93 ของนักเรียนมีความคิดสรางสรรค มีความ

สัมพันธอันดีในหมูคณะ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 94.85 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 2. รอยละ 94.65 ของนักเรียนมีความคิดสรางสรรค

มีความสัมพันธอันดีในหมูคณะ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

5. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 90 ของผูเรียนไดมีสวนรวมในการสงเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 2. รอยละ 90 ของผูเรียนสวดมนตไดถูก

ตองตามหลักพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีไทย

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนไดมีสวนรวมในการสงเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 2. รอยละ 100 ของผูเรียนสวดมนตไดถูก

ตองตามหลักพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีไทย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

6. โครงการอภิบาล

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของผูเรียนรูจักอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขในสังคมที่แตกตางตามศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้น 2. รอยละ 93 ของผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนดําเนินชีวิตตามจิตตารมณของพระคริสตเจามากขึ้น 3. รอยละ 93 ของผูเรียนแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ มีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น

และรูจักเสียสละ บําเพ็ญประโยชนตอสังคม

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 99.05 ของผูเรียนรูจักอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขในสังคมที่แตกตางตามศาสนาที่ตนนับถือมากขึ้น 2. รอยละ 99.07 ของผูเรียนมีสวน
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รวมในกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนดําเนินชีวิตตามจิตตารมณของพระคริสตเจามากขึ้น 3. รอยละ 98.75 ของผูเรียนแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ มีนํ้าใจชวย

เหลือผูอ่ืน และรูจักเสียสละ บําเพ็ญประโยชนตอสังคม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

7. โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 78 ของผูเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 2. รอยละ 78 ของผูเรียนมีความสามารถในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และสามารถจับ

ประเด็นใจความสําคัญได

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 89 ของผูเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 2. รอยละ 79.37 ของผูเรียนมีความสามารถในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และสามารถจับ

ประเด็นใจความสําคัญได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

8. โครงการคนเกงคณิตคิดคํานวณ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 78 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตรสุง 2. รอยละ 78 ของผูเรียนไดรับการฝกทักษะทางการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร 3. รอย

ละ 78 ของผูเรียนมีทักษะการคิดคํานวณ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 96.28 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตรสุง 2. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการฝกทักษะทางการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร 3.

รอยละ 96.28 ของผูเรียนมีทักษะการคิดคํานวณ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

9. โครงการวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษเทียบเคียงตามระดับ CEFR 2. รอยละ 85 ของผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดตามระดับชั้น

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนสอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษเทียบเคียงตามระดับ CEFR 2. รอยละ 86.30 ของผูเรียนมีความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษไดตามระดับช้ัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 78 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง 2. รอยละ 78 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบ O-NET ตามเกณฑ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 84.09 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง 2. รอยละ 84.35 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบ O-NET ตามเกณฑ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น
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11. โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในสถานการณปจจุบัน 2. รอยละ 93 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 93 ของผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในสถานการณปจจุบัน 2. รอยละ 91.46 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

12. โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

คาเปาหมาย

93.00 : 1. รอยละ 93 ของผูเรียนนําความรูมาใชในการตอบปญหาวันภาษาไทยและวันสุนทรภูได 2. รอยละ 93 ของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษภาษาไทย

และนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมากขึ้น

ผลสําเร็จ

93.80 : 1. รอยละ 93.38 ของผูเรียนนําความรูมาใชในการตอบปญหาวันภาษาไทยและวันสุนทรภูได 2. รอยละ 94.22 ของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ

ภาษาไทย และนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมากขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

13. โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง

ๆ อยางเหมาะสม 2. รอยละ 93 ของผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับฟงความคิดเห็น และไดรับความรูตาง ๆ จากการทํางาน

และการเรียนรู 3. รอยละ 93 ของผูเรียนมีสวนรวมในพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย
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ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 95.83 ของผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณ

ตาง ๆ อยางเหมาะสม 2. รอยละ 94.80 ของผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับฟงความคิดเห็น และไดรับความรูตาง ๆ จากการ

ทํางานและการเรียนรู 3. รอยละ 97.79 ของผูเรียนมีสวนรวมในพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

14. โครงการสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของผูเรียนไดเขารวมออกกําลังกาย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2. รอยละ 93 ของผูเรียนไดรับการประเมินผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย เปรียบเทียบตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสสส.

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 97.88 ของผูเรียนไดเขารวมออกกําลังกาย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2. รอยละ 97.88 ของผูเรียนไดรับการประเมินผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย เปรียบเทียบตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสสส.

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

15. โครงการสงเสริมศักยภาพดานกีฬา

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของตัวแทนผูเรียนเขารวมแขงขัน

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของตัวแทนผูเรียนเขารวมแขงขัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

16. โครงการสงเสริมความสัมพันธ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีในระดับชั้น 2. รอยละ 93 ของนักเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม 3. รอยละ 93 ของนักเรียนไดแสดงออกถึงการเปนผูนํา และมีความกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม
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ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 94.35 ของนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีในระดับชั้น 2. รอยละ 94.40 ของนักเรียนไดรับการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม 3. รอยละ 93.32 ของนักเรียนไดแสดงออกถึงการเปนผูนํา และมีความกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรท่ี 2

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ อยางชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผู

เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบจัดการนักเรียนอัตโนมัติ ASC System และระบบโรงอาหาร

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 85 ของความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 92.92 ของความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละของครู นักเรียน และบุคลากรมีระดับคุณภาพดีเลิศ ของการบริหารงาน และจัดการที่เปนระบบ แบบมีสวนรวม มีการบริการที่ดี และมี

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 2. รอยละ 85 ของครู นักเรียน และบุคลากรมีความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในการใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 95.30 ของครู นักเรียน และบุคลากรมีระดับคุณภาพดีเลิศ ของการบริหารงาน และจัดการที่เปนระบบ แบบมีสวนรวม มีการบริการที่ดี

และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 2. รอยละ 95.30 ของครู นักเรียน และบุคลากรมีความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในการใชบริการอยูในระดับดีขึ้น

ไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพครู

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของครุและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเปนแบบอยางที่ดี

ผลสําเร็จ
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100.00 : 1. รอยละ 100 ของครุและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเปนแบบอยางที่ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนความรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น 2. รอยละ 93

ของครูไดแลกเปล่ียนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น 3. รอยละ 93 ของครูที่รวมโครงการนําความรูที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

การสอน

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนความรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น 2. รอยละ

97 ของครูไดแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น 3. รอยละ 95 ของครูที่รวมโครงการนําความรูที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

5. โครงการบริการดานโภชนาการ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของผูเรียนมีอาหารและน้ําด่ืมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณอนามัยดานโภชนาการอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 93.90 ของผูเรียนมีอาหารและน้ําด่ืมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณอนามัยดานโภชนาการอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. โครงการการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของผูเรียนไดรูจักการปองกัน และดูแลตนเองใหปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 93.80 ของผูเรียนไดรูจักการปองกัน และดูแลตนเองใหปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 3

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

รวมท้ังรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําผลท่ีไดมาใหขอมูลปอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการสงเสริมแสวงหาความรูภายนอก

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 93 ของนักเรียนไดรับการสรางเสริมประสบการณตรงที่เพิ่มเติมจาก

การเรียนในหองเรียน 3. รอยละ 93 ของนักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากทัศนศึกษามาใชในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการสรางเสริมประสบการณตรงที่เพิ่มเติมจาก

การเรียนในหองเรียน 3. รอยละ 95 ของนักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากทัศนศึกษามาใชในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการสงเสริมนวัตกรรม

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของนักเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรม หองเรียนละ 3 นวัตกรรม 2. รอยละ 93 ของนักเรียนมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของนักเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรม หองเรียนละ 3 นวัตกรรม 2. รอยละ 87.07 ของนักเรียนมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการยอดนักอาน

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของนักเรียนรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 2. รอยละ 93 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอาน

ผลสําเร็จ
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100.00 : 1. รอยละ 85.50 ของนักเรียนรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 2. รอยละ 85.50 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอาน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการสัปดาหหองสมุด

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของนักเรียนรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 2. รอยละ 93 ของนักเรียนรูจักการคนควา หาความรู เพื่อนําไป

ประยุกตใชกับการเรียนของตนเองมากขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 95 ของนักเรียนรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 2. รอยละ 94 ของนักเรียนรูจักการคนควา หาความรู เพื่อนําไป

ประยุกตใชกับการเรียนของตนเองมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 93 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารวมโครงการ มีการแลกเปลี่ยนความรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น 2. รอยละ

93 ของครูไดแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น 3. รอยละ 93 ของครูที่รวมโครงการนําความรูที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอน

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูเขารวมโครงการ มีการแลกเปลี่ยนความรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น 2. รอยละ

97 ของครูไดแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น 3. รอยละ 95 ของครูที่รวมโครงการนําความรูที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 241

วิชา
จํานวนนักเรียน

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 142 25.46 53.95 48.97 46.14 -2.83 -5.78 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 135 29.89 45.77 36.78 39.00 +2.22 6.04 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 142 54.29 73.72 71.97 70.57 -1.40 -1.95 ไมมีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
135 34.38 54.71 61.08 65.78 +4.70 7.69 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 268

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 243 26.04 60.61 47.60 48.92 +1.32 2.77
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

วิทยาศาสตร 237 32.68 36.66 34.78 42.53 +7.75 22.28 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 239 44.36 64.69 56.20 62.31 +6.11 10.87 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 245 29.94 62.18 57.40 58.04 +0.64 1.11
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
243 35.93 41.37 42.48 44.88 +2.40 5.65 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.1.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 220 200 90.91 274 254 92.70 241 228 94.61

คณิตศาสตร 220 186 84.55 274 177 64.60 241 137 56.85

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 220 131 59.55 274 223 81.39 241 231 95.85

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
220 190 86.36 274 215 78.47 241 222 92.12

ประวัติศาสตร 220 174 79.09 274 190 69.34 241 196 81.33

สุขศึกษาและพลศึกษา 220 171 77.73 274 259 94.53 241 239 99.17

ศิลปะ 220 213 96.82 274 132 48.18 241 140 58.09

การงานอาชีพ 220 216 98.18 274 269 98.18 241 213 88.38

ภาษาตางประเทศ 220 164 74.55 274 211 77.01 241 191 79.25
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 219 207 94.52 273 260 95.24 241 205 85.06

คณิตศาสตร 219 173 79.00 273 205 75.09 241 161 66.80

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 219 138 63.01 273 234 85.71 241 187 77.59

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
219 180 82.19 273 258 94.51 241 209 86.72

ประวัติศาสตร 219 172 78.54 273 204 74.73 241 207 85.89

สุขศึกษาและพลศึกษา 219 174 79.45 273 158 57.88 241 224 92.95

ศิลปะ 219 183 83.56 273 183 67.03 241 185 76.76

การงานอาชีพ 219 210 95.89 273 237 86.81 241 228 94.61

ภาษาตางประเทศ 219 166 75.80 273 237 86.81 241 202 83.82
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 267 240 89.89 283 233 82.33 268 265 98.88

คณิตศาสตร 267 192 71.91 283 160 56.54 268 193 72.01

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
267 131 49.06 283 272 96.11 267 265 99.25

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
267 254 95.13 283 255 90.11 - - -

ประวัติศาสตร - - - - - - 267 235 88.01

สุขศึกษาและพลศึกษา 267 227 85.02 283 277 97.88 268 268 100.00

ศิลปะ 267 236 88.39 283 239 84.45 268 240 89.55

การงานอาชีพ 267 266 99.63 283 280 98.94 267 266 99.63

ภาษาตางประเทศ 267 134 50.19 283 235 83.04 268 170 63.43
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 267 232 86.89 283 249 87.99 268 264 98.51

คณิตศาสตร 267 201 75.28 283 234 82.69 268 222 82.84

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
267 254 95.13 283 230 81.27 268 266 99.25

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
267 236 88.39 283 268 94.70 - - -

ประวัติศาสตร - - - - - - 268 230 85.82

สุขศึกษาและพลศึกษา 267 235 88.01 283 280 98.94 268 266 99.25

ศิลปะ 267 264 98.88 283 247 87.28 268 253 94.40

การงานอาชีพ 267 263 98.50 283 276 97.53 268 268 100.00

ภาษาตางประเทศ 267 187 70.04 283 230 81.27 268 154 57.46
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2.1.3 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 241

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
241.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
241.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
241.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
241.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
241.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
241.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 241.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 241.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 268

วิชา
จํานวนนักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.1.4 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 219 220 - 102 88 11 1 - - -

ม.2 273 274 - 97 129 25 8 - - -

ม.3 241 241 - 41 137 51 4 2 - -

ม.4 267 267 - 44 150 59 10 1 - -

ม.5 283 283 - 34 132 98 16 3 - -

ม.6 268 268 - 21 94 120 31 2 - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

1. ASC Wellness Room ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2. นโยบายปกปองและคุมครองนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

3. การเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความ

สนใจในวิชาชีพ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. โครงการสงเสริมนวัตกรรม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

5. การจัดการเรียนการสอนออนไลน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,551

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 84.00 1,551 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,551

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,551

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,551

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,551

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 84.00 1,551 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,551

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,551

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,551

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80.00 1,474 95.04 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน

เปนทีม
√ - 1,551

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 1,396

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 94.00 1,551 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √ - 1,551

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 1,551

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 83.00 1,551 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,551

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 94.00 1,551 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,551

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางาน

หรืองานอาชีพ
√ - 1,551

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 95.00 1,551 100.00 ยอดเยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 1,551

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,551

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 95.00 1,551 100.00 ยอดเยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,551

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 1,551

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 95.00 1,551 100.00 ยอดเยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,551

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 95.00 1,551 100.00 ยอดเยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,551

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 1,551

สรุปผลการประเมิน 99.50 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน กระบวนการสอนแบบ Active Learning กระบวนการกลุม

การระดมสมอง เปนตน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โดยผานโครงการ กิจกรรม ตาง ๆ ดังตอไปนี้

1) โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย

1.1) กิจกรรมฝกทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสาร

1.2) กิจกรรมแขงขันศักยภาพการใชภาษา

2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.1) กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.2) กิจกรรม Pre O-NET

3) โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรู

3.1) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

4) โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

4.1) กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู
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5) โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1) กิจกรรมวันรพี

5.2) กิจกรรมวันอาเซียน

6) โครงการวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษารับรอง

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR )
ผานการทดสอบอยาง

อื่น (TOEIC,

IEFL,TOFEL เปรียบ

เทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 219 219 17 102 88 11 1 - -  

ม.2 273 273 14 97 129 25 8 - -  

ม.3 241 241 6 41 137 51 4 2 -  

ม.4 267 267 3 44 150 59 10 1 -  

ม.5 283 283 - 34 132 98 16 3 -  

ม.6 268 268 - 21 94 120 31 2 -  

7) โครงการคนเกงคณิตคํานวณ

8) โครงการสงเสริมวัฒนธรรม-ประเพณีไทย

9) โครงการสงเสริมสุขภาพ

9.1) กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

10) โครงการสงเสริมศักยภาพดานกีฬา

10.1) กิจกรรมการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

สวนดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1) โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1.1) กิจกรรมการประหยัดอดออม

2) โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

2.1) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยุหัว

2.2) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (วันแม)

2.3) กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพอ)

3) โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม-ประเพณี

3.1) กิจกรรมวันไหวครู

4) โครงการวันกตัญุตา-อําลา

4.1) กิจกรรมขอบคุณตํารวจ

4.2) กิจกรรมวันอําลา

5) โครงการสงเสริมความสัมพันธ

5.1) กิจกรรมสรางสัมพันธระดับช้ัน ม.1-ม.5
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5.2) กิจกรรมสายสัมพันธพี่-นอง ม.1,ม.4 

 

เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในช้ันเรียน เชน โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี โครงการวัน

กตัญุตา โครงการสงเสริมความสัมพันธ เปนตน เพ่ือมุงเนน สงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในทองถิ่นและความ

เปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหง

ชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน √ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิด

ชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

คณะผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มีสวนรวมอยางเปนระบบ และมีการกํากับติดตาม

P D C A พรอมเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป และมีการเปรียบเทียบผลการประเมินกับเปาหมายของโครงการ กิจกรรม และคาเปาหมายที่กําหนด

ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถาน

ศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

สรุปรายงานการพัฒนาตนเอง ประจําปการศึกษา 2563

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ลําดับ ช่ือ- นามสกุล อบรมภายใน อบรมภายนอก รวมทั้งหมด

1 นางวิไล อสุนี ณ อยุธยา 35 20 55

2 นางสาวชูศรี กิจเจริญ 35 - 35

3 นางศิริวรรณ เมนแยม 35 6 41

4 นางวราลี จินดาศิริ 33 50 83

5 นางณัฐวรรณ เวียนทอง 35 12 47

6 นางพวงทอง แกวนาเส็ง 34 121 155

7 นางสาววราภรณ เท่ียงแท 34 19 53

8 นางสาววาสนา กลิ่นหอม 29 14 43

9 นางอําไพ สะอาดเอี่ยม 36 6 42

สรุปครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 9 คน  ผานการอบรมภายใน-ภายนอกไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป  จึงผานเกณฑรอยละ 100
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 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ลําดับ ช่ือ- นามสกุล อบรมภายใน อบรมภายนอก รวม

1 นางสาวนภาพร เปลินศิริ 35 - 35

2 นางสาวณัฐฐิญา ศิริสัตยาโสภณ 36 - 36

3 นางสาวรัญจวน ชัยฤกษ 33 - 33

4 นางสาวธนัฐพร ธรรมโฆษก 36 - 36

5 นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพยไพบูลย 35 - 35

6 นางสาวบุญเรือง บุตรมาลา 33 9 42

7 นางหนูพัฒน โพธิ์ลังกา 32 - 32

8 นางสาวอัมรา กองแกว 30 - 30

9 นายณัฐพงษ ชัยโชติเจริญถาวร 33 - 33

10 นางสาวจิราภรณ เอื้อพรประพันธ 33 - 33

11 นางสาวพิมพสุภา เพื่อมเสม 34 - 34

สรุปครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจํานวน 11 คน  ผานการอบรมภายใน-ภายนอกไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ปจึงผานเกณฑรอยละ 100

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลําดับ ช่ือ- นามสกุล อบรมภายใน อบรมภายนอก รวม

1 นายเจษฎา วรรณวิมลกุล 34 - 34

2 นางนันทวรรณ ถุงทรัพย 41 24 65

3 นายอรรณพ ทองกอน 29 6 35

4 นางจินตนา จันทรเจริญ 34 34 68

5 นางสาวชลิฎา ศรีประดู 34 12 46

6 นางสาวจริยา คํ้าคูณรักษ 35 12 47

7 นางสาวอรอุมา ศรีสังข 40 30 70

8 นางสาวอัญชลี ไชยเลิศ 33 15 48
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9 นางสาวจารุวรรณ ชิณกธรรม 41 18 59

10 นางสาวจรรยา ตุมกุล 33 - 33

11 นางสาวกมลชนก ชุนหะจินดา 40 21 61

12 นายจอบ   แสงศิริ 36 6 42

13 นายคุณภัทร            สังกลม 33 30 63

14 นายจิราฤทธ            ทิพยลุย 31 - 31

15 นางวิมาเณ    คลายคลึง 34 - 34

16 นางภรณี                สวางรมย 34 - 34

  สรุปครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจํานวน 16 คน  ผานการอบรมภายใน-ภายนอกไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ปจึงผานเกณฑรอยละ 100

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลําดับ ช่ือ- นามสกุล อบรมภายใน อบรมภายนอก รวม

1 นายสุทัศน ลีดี 33 - 33

2 นางระพีพรรณ พิทักษทรัพยสิน 35 - 35

3 นางสาวสมพร บัณฑรวรรณ 34 19.3 53.30

4 นางจิรัชฌา เปรมสุวรรณ 34 - 34

5 นางปทมา อนันตมงคลชัย 30 - 30

6 นางแกวใจ กาวทอง 33 - 33

7 นางสาวพรญาณี แมนศิริ 40 17.2 57.20

8 นางสาวยุวดี เทียนไชย 35 20 55

9 นายชัยวัฒน กุลธนาภิวัฒน 35 - 35

10 นางสาวสุภาพร            บุญภักดี   35 - 35

11 นางสาวรัตนาวดี แซซิ้ม 36 - 36

12 นายกรกวี ศรีพรพาณิชเจริญ 33 35 68

13 นางสาวสุพัตรา          ผองศรี 33 68 101

สรุปครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 13 คน  ผานการอบรมภายใน-ภายนอกไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ปจึงผานเกณฑรอยละ

100

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

ลําดับ ช่ือ- นามสกุล อบรมภายใน อบรมภายนอก รวม

1 นางสาวเครือวัลย ตาปราบ 30 1 31

2 นายสุริยา แจมจํารัส 30 3 33

3 นางสาวอกนิษฐ ชาติกานนท 36 - 36

4 นายสุขสวาง ผาแดงสงา 29 - 29
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5 นางสาวสุชีลา ยิ้มไทย 34 - 34

สรุปครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 5 คน ผานการอบรมภายใน-ภายนอกไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป จึงผานเกณฑรอยละ 100

รายงานการพัฒนาตนเอง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ประจําปการศึกษา 2563

ลําดับ ช่ือ- นามสกุล อบรมภายใน อบรมภายนอก รวม

1 นายศักดิ์ชัย บุญทองดี 33 16 49

2 นางสาวนาฏยา งามเสงี่ยม 33 6 39

3 นางสืบสาย เพ็ญแปน 28 - 28

4 นางยุวดี นาที 36 - 36

5 นางสาวเมยริศา รังสิยานนท 31 4 35

6 นางสาววิสา นิลพุดซา 33 - 33

7 นายวรรณศิลป     แตรสังข 31 - 31

8 นางสาวรติมา ปะวะภูชะเก 26 - 26

        สรุปครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จํานวน 8 คน  ผานการอบรมภายใน-ภายนอกไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ปจึงผานเกณฑรอยละ 100

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล อบรมภายใน อบรมภายนอก รวม

1 นางเพียงจันทร ศรีโยธา 30 - 30

2 นางทองกอน เมี้ยนชัยภูมิ 29 - 29

3 นางศิริรัตน เทพบัณฑิตย 25 - 25

สรุปครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพจํานวน 3 คน  ผานการอบรมภายใน-ภายนอกไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป จึงผานเกณฑรอยละ 100

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ลําดับ ช่ือ- นามสกุล อบรมภายใน อบรมภายนอก รวม

1 นางสาวธนันดา พุมแสง 30 - 30

2 นางสาวปทมาภรณ ถาวงษกลาง 30 - 30

3 นางสาววัณฑณา ปยรุงเรืองรัศมิ์ 30 - 30
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4 นางกัลยา รัตนศุภการ 30 - 30

5 นางสาวปนัสยา     สาริกภูมิ 29 - 29

6 นางสาวภารดี ตั้งประดิษฐ 30 6 36

7 นางรื่นฤดี อุนพิกุล 30 - 30

8 นางสาวนิลรัตน รุจนสถิตย 30 - 30

9 นางสาวนรสมร สุวรรณะบุณย 41 24 65

10 นางสาวชัชชญา    วิทยา 25 - 25

11 นางสาวบุปผา จันเทรมะ 33 - 33

12 นายอภิศักดิ์ อัคพิน 22 - 22

สรุปครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจํานวน 12 คน  ผานการอบรมภายใน-ภายนอกไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ปจึงผานเกณฑรอยละ 100
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 62

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 100.00 50 80.65 ดีเลิศ

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
√ - 62

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 62

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ
- √ -

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนํา

เสนอผลงาน
√ - 62

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได
√ - 62

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 100.00 62 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 62

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 62

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 62

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80.00 62 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 62

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก

เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 62

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 80.00 62 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 62

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปา

หมายในการจัดการเรียนรู
√ - 62

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน

ผล
√ - 62

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 62

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 100.00 62 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู
√ - 62

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง
√ - 62

สรุปผลการประเมิน 96.13 ยอดเยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สงเสริมใหครูผูสอนปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง จากการเปนผูบอกความรูใหจบไปในแตละครั้ง ที่เขาสอน มาเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitator)

ในการเรียนรูใหแกผูเรียน ควรเปนผูกระตุนสงเสริม สนับสนุน จัดสิ่งเรา และจัดกิจกรรมใหผูเรียน เกิดการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

แตละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงตองเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรค ศึกษาและคนควา ไดลงมือปฏิบัติ จนเกิดการเรียนรู และคนพบความรูดวยตนเอง เปนสาระ

ความรูดวยตนเอง รักการอาน รักการเรียนรู อันจะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (Long-life Education) และเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ผูสอนจึงตองสอนวิธีการ

แสวงหาความรู (learn how to learn) มากกวาสอนตัวความรู สอนการคิดมากกวาสอนใหทองจํา สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาเนนที่เน้ือหาวิชา ซึ่งในปการศึกษา 2563 เน่ือง

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงไดจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชแพลตฟอรมการเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน

Edmodo ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และไดจัดใหนักเรียนเรียนบทเรียนออนไลนดวย application Learn Anywhere ควบคูไปดวยในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน เรียนวิชาคณิตศาสตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 และเรียนวิชาภาษาอังกฤษ English for TCAS ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

    การเรียนการสอนออนไลน ทางโรงเรียนมีวิธีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้

1. การอบรมครู เร่ือง การทําบทเรียนออนไลน Edmodo ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2563 โดยมาสเตอรคุณภัทร สังกลม ซึ่งมีการติดตามการจัดทําบทเรียนเปนระยะ ๆ ผานการ Zoom

และการอัดคลิปวิดีโอใหคุณครูไดศึกษาดวยตนเอง

2. เดือนมีนาคม และเมษายน 2563 ครูประจําวิชาสรางบทเรียนออนไลน Edmodo เพื่อใชสอนในเดือนพฤษภาคม 2563

3. นักเรียน ม.1 - ม.3 เรียนปรับพื้นฐานเตรียมความพรอมในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดวย Application Learn Anywhere ในวันที่ 16 – 30 เมษายน 2563 โดย

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรียนปรับพื้นฐาน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรียนเนื้อหาของภาคเรียนที่ 1

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรียน O – NET

4. การจัดสงหนังสือทางไปรษณีย ใหแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ในเดือนเมษายน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอนออนไลนในเดือนพฤษภาคม 

5. การแนะนํานักเรียนในการเรียนบทเรียนออนไลน วันที่ 27 – 29 เมษายน 2563

5.1 นําเสนอวิธีการใชงานระบบ Edmodo ใหกับนักเรียนผานทางเว็บไซตโรงเรียน และมีเพจการตอบปญหาการใชงาน

5.2 การประกาศรายชื่อนักเรียน

5.3 การประกาศ CODE รายวิชา

5.4 การประกาศตารางเรียน

6. ทางโรงเรียนกําหนดตารางเรียนใหกับนักเรียนเรียนตามวันและวิชา และใหนักเรียนติดตามบทเรียนภายในสัปดาหเดียวกัน ซึ่งครูประจําวิชาไดจัดทําเน้ือหาเพิ่มเติมใหมทุกสัปดาห

นักเรียนติดตามบทเรียนและทํากิจกรรม ซึ่งในชวง 2 สัปดาหแรกจะเปนการทดสอบระบบควบคูไปกับการเรียน นอกจากน้ีทางโรงเรียนไดมีการสรางกลุมไลนหอง เพื่อใหครูประจําชั้นได

พูดคุยกับนักเรียนเปนระยะ ๆ มีการใหขอมูลขาวสารนักเรียนผานทางไลน และไดมีการพบปะกันผานทาง Zoom ไดซักถามถึงปญหาการเรียนออนไลน และชวยแกไข

    ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนไดปรับเปลี่ยนใช Microsoft Office Teams ซึ่งเปนซอฟตแวรท่ีสามารถใชเปนเครื่องมีอสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนไดอีกดวย เพราะมีระบบ

สงการบาน การสรางแบบทดสอบ การแบงปนหนาจอ และการควบคุมหนาจอ เปนตน โดยสามารถใชรวมกับ Office 365 และสามารถเขาถึง SharePoint, OneNote, Form และ

แอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ ได ทําใหการจัดการเรียนการสอนออนไลนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    ทางโรงเรียนจึงไดจัดอบรมการใช Microsoft Teams โดย ดร.สุพจน ศรีนุตพงษ ผูอํานวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 12 พฤศจิกายน

2563 และวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2563
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

โครงการสงเสริมนวัตกรรม 1. หลักการและเหตุผล กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรุปทักษะสําคัญ ที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม

ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ ไดแก การอาน การเขียน และคณิตศาสตร การคิดวิเคราะห การสื่อสาร การรวมมือ และความคิดสรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ

ส่ือ และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม จากกรอบแนวคิดเบื้องตนนี้ เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทักษะแหงอนาคตใหม ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได

อีกท้ังวิสัยทัศนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ไดกําหนดวา “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหกอรปดวยคุณธรรมในศาสนา วัฒนธรรม กาวทัน

เทคโนโลยี มีความรูคูทักษะ พรอมกาวสูสากลและรักษสิ่งแวดลอม” ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมนวัตกรรม เปนโครงการที่จะทําใหผูเรียนไดเกิดทักษะ

การเรียนรูในดานตาง ๆ และบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 2. วัตถุประสงค 1) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรม

2) เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 3. เปาหมาย 3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

– 5 จํานวน 1,580 คน 3.2 เชิงคุณภาพ 1) ผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรมมากขึ้น 2) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น 3.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 1) รอยละ 93 ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรมหองเรียนละ 3

นวัตกรรม 2) รอยละ 93 ของผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น 4. วิธีการดําเนินงาน 1. ประชุม

ครูผูสอนและครูประจําช้ัน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพยไพบูลย นาง

จินตนา จันทรเจริญ 2. ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงาน ประกาศหัวขอโครงงาน ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก ครูประจําชั้น และครูประจําวิชา 3. ผูเรียนแสวงหาความ

รูตามเร่ืองโครงงานท่ีศึกษา ในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 4. ติดตามการทํางานของนักเรียน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก ครูประจําชั้น และครูประจําวิชา

5. ผูเรียนชั้น ม.1 – 5 จัดแสดงโครงงานในวันวิชาการ ในเดือนมีนาคม 2564 (วันวิชาการ) โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก ครูประจําชั้น และครูประจําวิชา 6. ประเมินโครงการ ในเดือน

มีนาคม 2564 โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก นางจินตนา จันทรเจริญ 5. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 2563 6. งบประมาณ 192,000 บาท 1. คาอุปกรณนําเสนอโครงงานสงเสริม

นวัตกรรมระดับชั้น ม.1-ม.5 สําหรับซื้ออุปกรณจัดหองนําเสนอผลงาน โครงงานสงเสริมนวัตกรรม ระดับชั้น ม.1-ม.5 โครงงานละ 2,000 บาท จํานวน 30 หอง จํานวน 90 นวัตกรรม

เปนเงิน 180,000 บาท 2. ของรางวัลระดับช้ันละ 1 รางวัล (5 รางวัล) รางวัลละ 2,000 บาท 3. คากระดาษทําอุปกรณตกแตงและปายโครงงานของทุกโครงงานในภาพรวม เปนเงิน

2,000 บาท 7. การประเมินผล 1. รอยละ 93 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 มีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรมหองเรียนละ 3 นวัตกรรม ประเมินโดยวิธีการ

สํารวจดวยแบบสํารวจ 2. รอยละ 93 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

มากข้ึน โดยประเมินผลงาน ดวยแบบประเมินผลงาน 8. หนวยงาน/ผูเก่ียวของ สถานที่และหนวยงานที่ศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม 9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ผูเรียนสามารถสรางผล

งานโครงงานสงเสริมนวัตกรรมอยางนอยหองเรียนละ 3 นวัตกรรม 2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา นําไป

ประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม การเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจในวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตไดวิเคราะหความตองการ ความจําเปน และความ

สนใจของนักเรียน จึงจัดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติม เพ่ือเปนพ้ืนฐานทางวิชาการสูอาชีพและศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา พรอมทั้งสงเสริมการประกอบอาชีพ จึงเปดรายวิชาที่เปดสอนเพิ่ม

เติมจากสิ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2560) เพ่ือใหสอดคลองกับจุดเนน ความตองการ และความถนัดของนักเรียน โดยกําหนดผลการเรียนรู เปนเปาหมายในการพัฒนานักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมตางๆ ปการศึกษา 2562

ทางโรงเรียนจึงจัดใหนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปที่ 4 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู ไดแก วิชาตาง ๆ จํานวน 7

วิชา ดังตอไปน้ี 1) SAT – MATH ศึกษาความรู ฝกทักษะการคํานวณ การใหเหตุผล การแกปญหาเกี่ยวกับคําศัพทคณิตศาสตรภาษาอังกฤษ การแกโจทยคณิตศาสตรภาษาอังกฤษ การ

ฝกขอสอบคณิตศาสตรแบบภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสอบเขาระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ 2) ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ศึกษา ทดลอง ฝกฝนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และปฏิบัติการเกี่ยวกับเคร่ืองมือวัดทางวิทยาศาสตร การตอวงจรอิเล็กทรอนิกส กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล คุณสมบัติและการเลือกใชสารเคมีที่

เหมาะสม การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติบางประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน และสมบัติบางประเภทของพอลิเมอร 3) การออกแบบกราฟก ศึกษาประวัติ ความสําคัญ

กระบวนการ และรูปแบบของกราฟกทั้งไทยและสากลโดยใชกระบวนการปฏิบัติในการออกแบบกราฟกอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน และนํามา

ซ่ึงผลงานท่ีมีคุณภาพ 4) งานธุรกิจ ศึกษางาน วิเคราะหงานธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางในการประกอบธุรกิจ การเตรียมความพรอมและขอควรคํานึงในการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจ การ

ประกอบธุรกิจในรูปแบบของพาณิชย อิเล็กทรอนิกส การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คุณลักษณะของผูประกอบการ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 5) เรียนรูการ

coding ดวย micro:bit ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน สวนประกอบของบอรดอิเล็กทรอนิกส micro:bit การใชโปรแกรม MakeCode ในการเขียนโปรแกรม

เพ่ือควบคุมบอรดอิเล็กทรอนิกส micro:bit การใชเซนเซอรตาง ๆ บนบอรด micro:bit และการนํามาประยุกตใชงาน 6) ภาษาเพื่อการสื่อสาร พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งการฟง การพูด

การอาน การเขียน และการคิด วิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นในระดับที่สูงขึ้น จากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูภายนอกที่

หลากหลาย แลวนําไปประยุกตใชไดจริงในการดําเนินชีวิต 7) การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Students study how to communicate in English in today’s technology

– driven society so they will learn to interpret what has been heard and read from various types of media, and ability to express opinions with proper

reasoning. They will also learn to exchange of data and information ; to express feelings and opinions and to present data and information, concepts and

views on various matters by speaking and writing.

กระบวนการบริหารและการจัดการ

นโยบายปกปองและคุมครองนักเรียน ตามนโยบายของพระศาสนจักรในประเทศไทย เพื่อใหโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตเปนโรงเรียนที่ปลอดภัย และนักเรียนไดสัมผัสความรักและความ

เมตตาของพระเจา ผานการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรโรงเรียนทุกคนบนพื้นฐานของความเคารพในศักดิ์ศรีและความเสมอภาค เพื่อใหพวกเขารับการพัฒนาและเรียนรูเต็มตามศักยภาพ

1. การปกปองและคุมครองนักเรียน เปนมาตรการท่ีโรงเรียนดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหแนใจวานักเรียนทุกคนเติบโตในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย มีบรรยากาศแหงความ

รักและเอ้ืออาทร และไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณในทุกมิติ ท้ังรางกาย สติปญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ เต็มตามศักยภาพของเขา ที่สําคัญคือ นักเรียนไดรับการปกปอง

คุมครองจากการลวงละเมิดใด ๆ บุคลากรของโรงเรียนทุกคนจึงตองตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบนี้ ทั้งในทางวิชาชีพและทางจรรยาบรรณ และจะตองรวมในวิถีปฏิบัติอยาง

เปนหน่ึงเดียวกันในชีวิตโรงเรียน 2. การเฝาระวังและการดําเนินการในการปกปองและคุมครองนักเรียน เปนการรับรองสิทธิความเปนมนุษยของนักเรียน ตามขอความเชื่อคาทอลิก ขอ
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เรียกรองของพระศาสนจักร กฎบัตรของสหประชาชาติ และกฎหมายบานเมือง เพื่อใหแนใจวา นักเรียนจะปลอดจากการถูกลวงละเมิดใด ๆ ทั้งทางดานรางกาย ดานจิตใจ และทางเพศ

รวมถึงปลอดจากการถูกปลอยปละละเลย 3. เพื่อใหบุคลากรโรงเรียนมีความเขาใจอยางถองแท โรงเรียนกําหนดและอธิบายประเภทและความหมายเชิงพฤติกรรมของการลวงละเมิดดาน

ตางๆ และยังไดใหตัวอยางของรองรอยของการถูกลวงละเมิดไวในแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนสามารถดูแล สังเกต เฝาระวัง และแจงเหตุสงสัย หากเกิด

การลวงละเมิดนักเรียนไดอยางถูกตองและทันทวงที 4. โรงเรียนกําหนดแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนตอนักเรียนอยางมืออาชีพ แนวทางการปฏิบัติดานความปลอดภัย

แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมทางเพศ และการสัมผัสทางกายภาพ รวมถึง การปฏิบัติผานสื่อออนไลน เพื่อเปนขอกําหนดในการปฏิบัติตอนักเรียน บุคลากรตอง

ตระหนักเสมอวา ทุกคนตองใชดุลยพินิจดวยจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการกําหนดพฤติกรรมของตนเองตลอดเวลาที่มีปฏิสัมพันธกับนักเรียน อันเปนการสงเสริมศักดิ์ศรีของทุกคน 5.

โรงเรียนกําหนดและบังคับใชแนวทางการปฏิบัติ เพื่อปกปองคุมครองนักเรียน โดยเริ่มตั้งแตการสรรหาและรับบุคลากรเขามาทํางานในโรงเรียน เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรโรงเรียนทุกคน

เปนผูเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานกับเด็ก รวมทั้งกําหนดใหมีการตรวจสอบและประเมินบุคคลหรือองคกรใด ๆ ที่เขามามีสวนรวมกับกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียน และจัดใหบุคคลเหลาน้ันลง

นามในคํารับรองของคําสัญญาสําหรับบุคลากรโรงเรียนที่จะปฏิบัติกับนักเรียน กอนเขามารวมงานกับโรงเรียนดวย 6. โรงเรียนกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีมีเหตุสงสัยวา มีการลวง

ละเมิดนักเรียนสําหรับบุคลากรโรงเรียน เพื่อเฝาระวัง ปองกัน แจงเหตุ รายงานและตรวจสอบขอเท็จจริง รวมถึงขอปฏิบัติหากมีการลวงละเมิดเกิดขึ้น ในการดูแลและสนับสนุนนักเรียน

ท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ โดยมีการหารือรวมกับผูปกครอง และในกรณีที่จําเปนและเหมาะสม จะปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานภายนอก การดําเนินการทั้งหมดนี้จะทําอยาง

รวดเร็ว รอบคอบ และเปนธรรมกับทุกฝาย โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนเปนสําคัญ ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดตองเก็บรักษาเปนความลับโดยเครงครัด และจะเปดเผย

เฉพาะแกผูมีหนาที่ปฏิบัติที่เก่ียวของภายในโรงเรียน และหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของในกรณีจําเปนเทาน้ัน หากการลวงละเมิดเด็กเกี่ยวของกับบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนตองดําเนิน

การตามนโยบายหลักจริยธรรม และขอบังคับทางวินัยของโรงเรียนโดยเครงครัด คําประกาศรับรองสิทธิและการคุมครองนักเรียน โรงเรียนใหความสําคัญกับการปกปองคุมครองเด็กเปน

อยางจริงจัง และจัดใหมีบุคลากรท่ีดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน เพื่อรับประกันและรักษามาตรฐานการดูแลสูงสุดอยางตอเนื่อง โรงเรียนจึงขอความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย รวมถึงผู

ปกครอง และผูมาติดตอใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 1. ไมถายรูปหรือบันทึกวิดีทัศนนักเรียน หากไมไดรับอนุญาต 2. ไมขอขอูลการติดตอจากนักเรียน 3. หลีกเลี่ยงการอยูกับนักเรียนตามลําพัง

4. หลีกเลี่ยงการถูกเน้ือตองตัวนักเรียน และเวนระยะหางท่ีเหมาะสม 5. อยูภายในบริเวณท่ีจัดให และใชหองนํ้าสําหรับผูใหญเทาน้ัน ไมเขาหองน้ํานักเรียน หรือหองเปลี่ยนเสื้อนักเรียน

ไมวากรณีใด ๆ 6. หากพบเห็นการปฏิบัติตอนักเรียนที่ไมเหมาะสม ใหแจงคณะทํางานในการปกปองและคุมครองนักเรียนตามรายชื่อ ไดแก หัวหนาฝายอภิบาลและแพรธรรม หัวหนา

ฝายกิจการนักเรียน และหัวหนางานปกครองนักเรียน หรือชองทางตาง ๆ Line : ASC PROTECT และหมายเลขโทรศัพท 080-220–2191 คําสัญญาของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนตในการปฏิบัติตอนักเรียน ขาพเจาขอใหคําสัญญาวา ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานที่โรงเรียน ขาพเจาจะประพฤติปฏิบัติตน เพื่อการปกปองและคุมครองนักเรียน ดังตอไปนี้ 1.

ขาพเจาไดอาน / ฟง และตกลงท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายในการปกปองคุมครองนักเรียนของโรงเรียน และจะใหความรวมมือในทุกกระบวนการและขั้นตอนของนโยบายการปกปอง

คุมครองเด็กของโรงเรียน 2. ขาพเจารับรองวา ขาพเจาไมเคยถูกไลออก และไมเคยกระทําหรือถูกกลาวหาวา กระทําการลวงละเมิด โดยเฉพาะการลวงละเมิดทางเพศกับเด็ก 3. ขาพเจา

เห็นดวยวา การเคารพในเกียรติของเด็กและสิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาพเจาในฐานะผูใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะครู ลูกจาง ผูรับ

จาง อาสาสมัคร ครูผูฝกสอน ผูบรรยายพิเศษ หรือผูที่เก่ียวของในกิจการของโรงเรียน 4. ขาพเจาตกลงที่จะรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนดานสุขภาพ สวัสดิภาพ และใหเกียรติ

นักเรียนทุกคน เพ่ือใหมั่นใจวา นักเรียนไดรับการปกปองและคุมครองท่ีเหมาะสมตามชวงวัยของนักเรียน รวมทั้งจะเปนแบบอยางในความประพฤติที่ดี 5. ขาพเจาจะสรางความสัมพันธ

กับนักเรียนบนพ้ืนฐานของการเคารพ และใหเกียรติอยางถูกตองและเหมาะสม และจะไมยินยอมใหมีการเกิดความเสี่ยงหรือภยันตราย อันจะทําลายความมั่นใจของนักเรียน หรือทําให

นักเรียนไดรับความกดดัน อันนําไปสูการลวงละเมิดนักเรียน 6. ขาพเจาจะรับผิดชอบตามกฎหมายตอการกระทําผิดหรือความผิดพลาดใดของขาพเจา หากมีหลักฐานพิสูจนไดวา การ

ปฏิบัติท่ีไมถูกตองตอนักเรียนของขาพเจานั้นกระทบถึงสิทธิ หรือกอใหเกิดการลวงละเมิดใด ๆ ตอนักเรียน ASC Wellness Room โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตเปดใหบริการ ASC

Wellness Room ในภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อใหบริการ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling) แกบุคคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ไดแก นักเรียน ครู ผู

ปกครอง และพนักงานของโรงเรียน การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Psychology) เปนกระบวนการที่มุงใหผูมารับบริการไดทําความเขาใจกับปญหาของตน และ มองเห็น

แนวทางในการแกปญหาไดดวยตัวเอง โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor) มีหนาท่ีเปนผูเอื้อใหผูมีปญหาไดเขาใจปญหาของตนอยางชัดเจนที่สุด นักจิตวิทยาการปรึกษาจะไม

เขาไปบงการ แนะนํา หรือแทรกแซง ผูรับบริการ แตละชวยใหผูเขามารับบริการสามารถจัดการปญหาไดดวยตัวเอง ASC Wellness Room เปดใหบริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปน

รายบุคคล แกผูท่ีตองการคําแนะนํา หรือความชวยเหลือเก่ียวกับทักษะในการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) การจัดการบริหารอารมณ การอยูรวมกับผูอื่น รวมถึงการ

ใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพ่ือคลี่คลายความคับของใจ การกําหนดเปาหมายชีวิต การรูจักตนเองมากขึ้น การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล และการปรับตัวในสถานการณที่

เปล่ียนแปลง ท้ังนี้ การใหบริการดังกลาวขางตนมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกทุกคนในร้ัวอัสสัมชัญคอนแวนต ไดตระหนักในศักยภาพของตนเอง และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง

และผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจัดการกับอุปสรรคหรือความยุงยากตาง ๆ ท่ีอาจผานเขามาในชีวิต และเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองไดจากการเผชิญกับอุปสรรคเหลาน้ัน ผู

เขารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะไดรับประโยชน ในแงของการเกิดความเขาใจในตนเอง และสามารถวางแนวทางการดําเนินชีวิตตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถเผชิญ

สถานการณที่เกิดขึ้น ในชีวิตไดอยางมั่นคง และสามารถจัดการปญหาของตนไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับความเปนจริง และยังชวยใหคนพบศักยภาพไดอยางเต็มที่ ในการพัฒนา

ตนเองไปสูเปาหมายที่ต้ังไว ขยายทัศนะ การมองโลก และชีวิตกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี เขาใจตนเอง และผูอื่นมากขึ้น สงผลใหมีชีวิตที่เปยมสุขมากขึ้นตามภาวะที่เปน

จริงของตน ขอมูลเบื้องตน 1.นักจิตวิทยาใหการปรึกษาประจํา ASC Wellness Room : เซอรอักเนสเซ วงษยรรยง Counselor, MS, PGDip - Psychological Intervention (CBT)

2.การใหบริการ ASC Wellness Room เปดบริการใน 2 ลักษณะ คือ 2.1 การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ?านโทรศัพท? และ Application : LINE เพื่อให?บริการแก?ผู?รับบริการที่มี

ความต?องการรับบริการใหการปรึกษาแบบเรงดวนทางโทรศัพท เปดใหบริการทุกวัน ระหวางเวลา 9.00 น. – 21.00 น. 2.2 การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล ณ หอง ASC

wellness Room เปดใหบริการในวันจันทร-วันเสาร ระหวางเวลา 08.30 – 15.30 น. - ผูรับบริการใชเวลาพบแบบรายบุคคลในแตละครั้งไมเกิน 50 นาที - บางกรณี (สวนนอย)

เปนการพบเพียงคร้ังเดียว - การพบแบบตอเนื่อง มีสองกรณี คือพบกันสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือ สองสัปดาห 1 ครั้ง - ทั้งสองกรณียุติการใหบริการภายในการพบครั้งที่ 5 - กรณีพบวาผูรับ

บริการมีความจําเปนตองไดรับการทําจิตบําบัด ผูใหบริการจะสงตอประวัติการรับบริการ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหบริการดานจิตบําบัดตอไป 3. การนัดหมายรับบริการ ผูรับ

บริการขอรับบริการคร้ังแรกโดยการกรอกขอมูลผาน Application : LINE OFFICIAL ACCOUNT โดยผูรับบริการจะสแกน QR Code เพื่อกรอกขอมูลเบื้องตน และนัดหมายเวลารับ

การบริการ 4. การเล่ือนนัด /ยกเลิกนัด : แจงลวงหนาอยางนอย 24 ช่ัวโมงกอนถึงเวลานัดหมาย 5. การรักษาความลับและขอมูลสวนตัว : ขอมูลตาง ๆ ของผูรับบริการจะไมสามารถ

เปดเผยได หากไมไดรับการยินยอมจากผูรับบริการ เวนแต ในกรณีท่ีผูรับบริการมีแนวโนมจะทํารายตัวเองหรือผูอื่น ผูใหบริการสามารถดําเนินการใด ๆ ก็ตามเพื่อความปลอดภัยของ

ผูรับบริการ และสาธารณชน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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การจัดการเรียนการสอนออนไลน เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใช

แพลตฟอรมการเรียนรูบนเครือขายสังคมออนไลน Edmodo ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และไดจัดใหนักเรียนเรียนบทเรียนออนไลนดวย application Learn Anywhere ควบคูไป

ดวยในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรียนวิชาคณิตศาสตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 5 และเรียนวิชาภาษาอังกฤษ English for TCAS ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 การเรียนการสอนออนไลน ทางโรงเรียนมีวิธีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 1. การอบรมครู เรื่อง การทําบทเรียนออนไลน Edmodo ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2563 โดย

มาสเตอรคุณภัทร สังกลม ซึ่งมีการติดตามการจัดทําบทเรียนเปนระยะ ๆ ผานการ Zoom และการอัดคลิปวิดีโอใหคุณครูไดศึกษาดวยตนเอง 2. เดือนมีนาคม และเมษายน 2563 ครู

ประจําวิชาสรางบทเรียนออนไลน Edmodo เพื่อใชสอนในเดือนพฤษภาคม 2563 3. นักเรียน ม.1 - ม.3 เรียนปรับพื้นฐานเตรียมความพรอมในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดวย

Application Learn Anywhere ในวันท่ี 16 – 30 เมษายน 2563 โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรียนเน้ือหาของภาคเรียนที่ 1

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรียน O – NET 4. การจัดสงหนังสือทางไปรษณีย ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ในเดือนเมษายน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการ

สอนออนไลนในเดือนพฤษภาคม 5. การแนะนํานักเรียนในการเรียนบทเรียนออนไลน วันที่ 27 – 29 เมษายน 2563 5.1 นําเสนอวิธีการใชงานระบบ Edmodo ใหกับนักเรียนผานทาง

เว็บไซตโรงเรียน และมีเพจการตอบปญหาการใชงาน 5.2 การประกาศรายช่ือนักเรียน 5.3 การประกาศ CODE รายวิชา 5.4 การประกาศตารางเรียน 6. ทางโรงเรียนกําหนดตารางเรียน

ใหกับนักเรียนเรียนตามวันและวิชา และใหนักเรียนติดตามบทเรียนภายในสัปดาหเดียวกัน ซึ่งครูประจําวิชาไดจัดทําเน้ือหาเพิ่มเติมใหมทุกสัปดาห นักเรียนติดตามบทเรียนและทํา

กิจกรรม ซึ่งในชวง 2 สัปดาหแรกจะเปนการทดสอบระบบควบคูไปกับการเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดมีการสรางกลุมไลนหอง เพื่อใหครูประจําชั้นไดพูดคุยกับนักเรียนเปนระยะ ๆ มี

การใหขอมูลขาวสารนักเรียนผานทางไลน และไดมีการพบปะกันผานทาง Zoom ไดซักถามถึงปญหาการเรียนออนไลน และชวยแกไข ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนไดปรับเปลี่ยนใช

Microsoft Office Teams ซึ่งเปนซอฟตแวรที่สามารถใชเปนเคร่ืองมีอสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนไดอีกดวย เพราะมีระบบสงการบาน การสรางแบบทดสอบ การแบงปน

หนาจอ และการควบคุมหนาจอ เปนตน โดยสามารถใชรวมกับ Office 365 และสามารถเขาถึง SharePoint, OneNote, Form และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได ทําใหการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงไดจัดอบรมการใช Microsoft Teams โดย ดร.สุพจน ศรีนุตพงษ ผูอํานวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย)

จํากัด ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2563

4. จุดควรพัฒนา

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

-

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โครงการชุมชนเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการชุมชนเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

5. แนวทางการพัฒนา

กระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการชุมชนเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

- สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู อุปสรรคระหวางกลุมสาระการเรียนรู และระดับชั้น

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการชุมชนเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

- นําผลจากการประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนระหวางกลุมสาระการเรียนรู และระดับช้ันมาชวยพัฒนานักเรียนทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 

6. ความตองการชวยเหลือ

1. การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย : “การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน”

2. การปรับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสูฐานสมรรถนะ

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- นโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตในการปกปองคุมครองนักเรียน

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

นโยบายปกปองและคุมครองนักเรียน

          ตามนโยบายของพระศาสนจักรในประเทศไทย เพื่อใหโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตเปนโรงเรียนที่ปลอดภัย และนักเรียนไดสัมผัสความรักและความเมตตาของพระเจา ผาน

การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรโรงเรียนทุกคนบนพื้นฐานของความเคารพในศักดิ์ศรีและความเสมอภาค เพื่อใหพวกเขารับการพัฒนาและเรียนรูเต็มตามศักยภาพ
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1. การปกปองและคุมครองนักเรียน เปนมาตรการที่โรงเรียนดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหแนใจวานักเรียนทุกคนเติบโตในสภาพแวดลอมที่

ปลอดภัย มีบรรยากาศแหงความรักและเอื้ออาทร และไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณในทุกมิติ ทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ เต็ม

ตามศักยภาพของเขา ที่สําคัญคือ นักเรียนไดรับการปกปองคุมครองจากการลวงละเมิดใด ๆ บุคลากรของโรงเรียนทุกคนจึงตองตระหนักในหนาที่และความ

รับผิดชอบน้ี ทั้งในทางวิชาชีพและทางจรรยาบรรณ และจะตองรวมในวิถีปฏิบัติอยางเปนหนึ่งเดียวกันในชีวิตโรงเรียน

2. การเฝาระวังและการดําเนินการในการปกปองและคุมครองนักเรียน เปนการรับรองสิทธิความเปนมนุษยของนักเรียน ตามขอความเชื่อคาทอลิก ขอเรียก

รองของพระศาสนจักร กฎบัตรของสหประชาชาติ และกฎหมายบานเมือง เพื่อใหแนใจวา นักเรียนจะปลอดจากการถูกลวงละเมิดใด ๆ ทั้งทางดานรางกาย

ดานจิตใจ และทางเพศ รวมถึงปลอดจากการถูกปลอยปละละเลย

3. เพ่ือใหบุคลากรโรงเรียนมีความเขาใจอยางถองแท โรงเรียนกําหนดและอธิบายประเภทและความหมายเชิงพฤติกรรมของการลวงละเมิดดานตางๆ และ

ยังไดใหตัวอยางของรองรอยของการถูกลวงละเมิดไวในแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนสามารถดูแล สังเกต เฝาระวัง และแจง

เหตุสงสัย หากเกิดการลวงละเมิดนักเรียนไดอยางถูกตองและทันทวงที

4. โรงเรียนกําหนดแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนตอนักเรียนอยางมืออาชีพ แนวทางการปฏิบัติดานความปลอดภัย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทางเพศ และการสัมผัสทางกายภาพ รวมถึง การปฏิบัติผานสื่อออนไลน เพื่อเปนขอกําหนดในการปฏิบัติตอนักเรียน บุคลากรตอง

ตระหนักเสมอวา ทุกคนตองใชดุลยพินิจดวยจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการกําหนดพฤติกรรมของตนเองตลอดเวลาที่มีปฏิสัมพันธกับนักเรียน อันเปนการ

สงเสริมศักดิ์ศรีของทุกคน

5. โรงเรียนกําหนดและบังคับใชแนวทางการปฏิบัติ เพื่อปกปองคุมครองนักเรียน โดยเริ่มตั้งแตการสรรหาและรับบุคลากรเขามาทํางานในโรงเรียน เพื่อให

มั่นใจวาบุคลากรโรงเรียนทุกคน เปนผูเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานกับเด็ก รวมทั้งกําหนดใหมีการตรวจสอบและประเมินบุคคลหรือองคกรใด ๆ ที่เขามามีสวน

รวมกับกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียน และจัดใหบุคคลเหลาน้ันลงนามในคํารับรองของคําสัญญาสําหรับบุคลากรโรงเรียนที่จะปฏิบัติกับนักเรียน กอนเขามา

รวมงานกับโรงเรียนดวย

6. โรงเรียนกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีมีเหตุสงสัยวา มีการลวงละเมิดนักเรียนสําหรับบุคลากรโรงเรียน เพื่อเฝาระวัง ปองกัน แจงเหตุ รายงานและ

ตรวจสอบขอเท็จจริง รวมถึงขอปฏิบัติหากมีการลวงละเมิดเกิดขึ้น ในการดูแลและสนับสนุนนักเรียนที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ โดยมีการหารือรวม

กับผูปกครอง และในกรณีที่จําเปนและเหมาะสม จะปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานภายนอก การดําเนินการทั้งหมดนี้จะทําอยางรวดเร็ว รอบคอบ และ

เปนธรรมกับทุกฝาย โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนเปนสําคัญ ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดตองเก็บรักษาเปนความลับโดยเครงครัด และจะ

เปดเผยเฉพาะแกผูมีหนาที่ปฏิบัติที่เกี่ยวของภายในโรงเรียน และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในกรณีจําเปนเทานั้น หากการลวงละเมิดเด็กเกี่ยวของกับ

บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนตองดําเนินการตามนโยบายหลักจริยธรรม และขอบังคับทางวินัยของโรงเรียนโดยเครงครัด

คําประกาศรับรองสิทธิและการคุมครองนักเรียน

          โรงเรียนใหความสําคัญกับการปกปองคุมครองเด็กเปนอยางจริงจัง และจัดใหมีบุคลากรที่ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน เพื่อรับประกันและรักษามาตรฐานการดูแลสูงสุดอยาง

ตอเน่ือง โรงเรียนจึงขอความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย รวมถึงผูปกครอง และผูมาติดตอใหปฏิบัติดังตอไปน้ี

1. ไมถายรูปหรือบันทึกวิดีทัศนนักเรียน หากไมไดรับอนุญาต

2. ไมขอขอูลการติดตอจากนักเรียน

3. หลีกเล่ียงการอยูกับนักเรียนตามลําพัง

4. หลีกเล่ียงการถูกเน้ือตองตัวนักเรียน และเวนระยะหางท่ีเหมาะสม

5. อยูภายในบริเวณที่จัดให และใชหองนํ้าสําหรับผูใหญเทานั้น ไมเขาหองนํ้านักเรียน หรือหองเปลี่ยนเสื้อนักเรียนไมวากรณีใด ๆ

6. หากพบเห็นการปฏิบัติตอนักเรียนที่ไมเหมาะสม ใหแจงคณะทํางานในการปกปองและคุมครองนักเรียนตามรายชื่อ ไดแก หัวหนาฝายอภิบาลและแพร

ธรรม หัวหนาฝายกิจการนักเรียน และหัวหนางานปกครองนักเรียน หรือชองทางตาง ๆ Line : ASC PROTECT และหมายเลขโทรศัพท 080-220–2191

คําสัญญาของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตในการปฏิบัติตอนักเรียน

          ขาพเจาขอใหคําสัญญาวา ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานที่โรงเรียน ขาพเจาจะประพฤติปฏิบัติตน เพื่อการปกปองและคุมครองนักเรียน ดังตอไปนี้

1. ขาพเจาไดอาน / ฟง และตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายในการปกปองคุมครองนักเรียนของโรงเรียน และจะใหความรวมมือในทุกกระบวนการและขั้น

ตอนของนโยบายการปกปองคุมครองเด็กของโรงเรียน

2. ขาพเจารับรองวา ขาพเจาไมเคยถูกไลออก และไมเคยกระทําหรือถูกกลาวหาวา กระทําการลวงละเมิด โดยเฉพาะการลวงละเมิดทางเพศกับเด็ก

3. ขาพเจาเห็นดวยวา การเคารพในเกียรติของเด็กและสิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง เปนหนาที่และความรับผิดชอบของขาพเจาในฐานะผูใหญ โดย

เฉพาะอยางยิ่งในฐานะครู ลูกจาง ผูรับจาง อาสาสมัคร ครูผูฝกสอน ผูบรรยายพิเศษ หรือผูที่เกี่ยวของในกิจการของโรงเรียน

4. ขาพเจาตกลงที่จะรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนดานสุขภาพ สวัสดิภาพ และใหเกียรตินักเรียนทุกคน เพื่อใหมั่นใจวา นักเรียนไดรับการปกปองและ

คุมครองที่เหมาะสมตามชวงวัยของนักเรียน รวมทั้งจะเปนแบบอยางในความประพฤติที่ดี
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5. ขาพเจาจะสรางความสัมพันธกับนักเรียนบนพื้นฐานของการเคารพ และใหเกียรติอยางถูกตองและเหมาะสม และจะไมยินยอมใหมีการเกิดความเสี่ยง

หรือภยันตราย อันจะทําลายความมั่นใจของนักเรียน หรือทําใหนักเรียนไดรับความกดดัน อันนําไปสูการลวงละเมิดนักเรียน

6. ขาพเจาจะรับผิดชอบตามกฎหมายตอการกระทําผิดหรือความผิดพลาดใดของขาพเจา หากมีหลักฐานพิสูจนไดวา การปฏิบัติที่ไมถูกตองตอนักเรียนของขาพเจาน้ันกระทบถึงสิทธิ

หรือกอใหเกิดการลวงละเมิดใด ๆ ตอนักเรียน

- ASC Wellness Room

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

ASC Wellness Room

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต เปดใหบริการตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 เพื่อใหบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling) แกบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต ไดแก นักเรียน ครูและผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Psychology) เปนกระบวนการที่มุงใหผูมารับ

บริการไดทําความเขาใจกับปญหาของตน และ มองเห็นแนวทางในการแกปญหาไดดวยตัวเอง โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counselor) มีหนาที่เปนผูเอื้อใหผูมีปญหาไดเขาใจ

ปญหาของตนอยางชัดเจนที่สุด นักจิตวิทยาการปรึกษาจะไมเขาไปบงการ แนะนํา หรือแทรกแซง ผูรับบริการ แตละชวยใหผูเขามารับบริการสามารถจัดการปญหาไดดวยตัวเอง

ASC Wellness Room เปดใหบริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนรายบุคคล แกผูท่ีตองการคําแนะนํา หรือความชวยเหลือเกี่ยวกับทักษะในการบริหารจัดการตนเอง

(Self-Management) การจัดการบริหารอารมณ การอยูรวมกับผูอื่น รวมถึงการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อคลี่คลายความคับของใจ การกําหนดเปาหมายชีวิต การรูจัก

ตนเองมากขึ้น การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล และการปรับตัวในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การใหบริการดังกลาวขางตนมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกทุกคนในรั้วอัส

สัมชัญคอนแวนต ไดตระหนักในศักยภาพของตนเอง และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถจัดการกับอุปสรรคหรือความยุงยาก

ตาง ๆ ที่อาจผานเขามาในชีวิต และเรียนรูท่ีจะพัฒนาตนเองไดจากการเผชิญกับอุปสรรคเหลาน้ัน

ผูเขารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะไดรับประโยชน ในแงของการเกิดความเขาใจในตนเอง และสามารถวางแนวทางการดําเนินชีวิตตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถ

เผชิญสถานการณที่เกิดขึ้น ในชีวิตไดอยางมั่นคง และสามารถจัดการปญหาของตนไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับความเปนจริง และยังชวยใหคนพบศักยภาพไดอยางเต็มที่

ในการพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายที่ต้ังไว ขยายทัศนะ การมองโลก และชีวิตกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี เขาใจตนเอง และผูอื่นมากขึ้น สงผลใหมีชีวิตที่เปยมสุข

มากขึ้นตามภาวะท่ีเปนจริงของตน

ขอมูลเบ้ืองตน

นักจิตวิทยาใหการปรึกษาประจําหอง Wellness Room : เซอรอักเนสเซ วงษยรรยง Counselor, MS, PGDip - Psychological Intervention (CBT)

 การใหบริการ : ASC Wellness Room เปดบริการใน 2 ลักษณะ คือ

 1.การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ?านโทรศัพท และ Application : LINE

เพ่ือใหบริการแกผูรับบริการท่ีมีความตองการรับบริการใหการปรึกษาแบบเรงดวนทางโทรศัพท เปดใหบริการทุกวัน ระหวางเวลา 9.00 น. – 21.00 น.

2.การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล ณ หอง ASC wellness Room 

เปดใหบริการในวันจันทร-วันเสาร ระหวางเวลา 08.30 – 15.30 น.

ผูรับบริการใชเวลาพบแบบรายบุคคลในแตละครั้งไมเกิน 50 นาที

บางกรณี (สวนนอย) เปนการพบเพียงครั้งเดียว

การพบแบบตอเนื่อง มีสองกรณี คือพบกันสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือ สองสัปดาห 1 ครั้ง

ท้ังสองกรณียุติการใหบริการภายในการพบครั้งท่ี 5

กรณีพบวาผูรับบริการมีความจําเปนตองไดรับการทําจิตบําบัด ผูใหบริการจะสงตอประวัติการรับบริการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหบริการดาน

จิตบําบัดตอไป

การนัดหมายรับบริการ : ผูรับบริการขอรับบริการครั้งแรกโดยการกรอกขอมูลผาน Application : LINE OFFICIAL ACCOUNT โดยผูรับบริการจะ

สแกน QR Code เพ่ือกรอกขอมูลเบื้องตน และนัดหมายเวลารับการบริการ

การเล่ือนนัด /ยกเลิกนัด : แจงลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมงกอนถึงเวลานัดหมาย

การรักษาความลับและขอมูลสวนตัว : ขอมูลตาง ๆ ของผูรับบริการจะไมสามารถเปดเผยได หากไมไดรับการยินยอมจากผูรับบริการ เวนแต ในกรณีที่

ผูรับบริการมีแนวโนมจะทํารายตัวเองหรือผูอื่น ผูใหบริการสามารถดําเนินการใด ๆ ก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผูรับบริการ และสาธารณชน

่
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ตารางที่ 1 จํานวนผูรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผานโทรศัพท และ Application : LINE ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2563)

รายงานผลการดําเนินงาน จํานวนผูรับบริการปรึกษา

เดือนพฤษภาคม   2562 6

เดือนมิถุนายน     2562 4

เดือนกรกฎาคม    2562 2

เดือนสิงหาคม      2562 5

เดือนกันยายน      2562 -

เดือนตุลาคม        2562 -

เดือนพฤศจิกายน  2562 2

เดือนธันวาคม      2562 3

เดือนมกราคม      2563 2

เดือนกุมภาพันธ    2563 2

เดือนมีนาคม        2563  

เดือนเมษายน       2563  

ตารางที่ 2 จํานวนผูเขารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล ณ ASC wellness Room ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2563)

เดือน

ประเภทของผูรับบริการ

จํานวนผูรับ

บริการ (ราย)

จํานวนผูรับ

บริการ

รายใหม (ราย)

จํานวนการ

ใหบริการ (ครั้ง)
ผูปกครอง ครู

นักเรียน

ม.ตน

นักเรียน

ม.ปลาย

บุคคล

ภายนอก

พค.62 2 1 1 2 - 6 6 6

มิ.ย.62 3 1 1 3 1 9 3 15

ก.ค.62 2 1 - 4 1 8 2 19

ส.ค.62 1 - - 2 1 4 - 13

ก.ย.62 - - - 4 - 4 2 16

ต.ค.62 - - 1 2 - 3 1 3
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พ.ย.62 - - 3 4 - 7 3 14

ธ.ค.62 - - 1 2 - 3 2 6

ม.ค.63 - - 3 2 - 5 2 8

กพ.63 - - 21 1 1 23 22 23

มี.ค.63                

เมย.63                

ตารางที่ 3 จํานวนผูรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผานโทรศัพท และ Application : LINE ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564)

รายงานผลการดําเนินงาน จํานวนผูรับบริการปรึกษา

เดือนพฤษภาคม   2563 -

เดือนมิถุนายน     2563 1

เดือนกรกฎาคม    2563 8

เดือนสิงหาคม      2563 4

เดือนกันยายน      2563 2

เดือนตุลาคม        2563 5

เดือนพฤศจิกายน  2563 2

เดือนธันวาคม      2563 3

เดือนมกราคม      2564 -

เดือนกุมภาพันธ    2564 -

เดือนมีนาคม        2564 3

เดือนเมษายน       2564  

ตารางที่ 4 จํานวนผูเขารับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล ณ ASC wellness Room ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564)

เดือน

ประเภทของผูรับบริการ

จํานวนผูรับ

บริการ (ราย)

จํานวนผูรับ

บริการ

รายใหม (ราย)

จํานวนการ

ใหบริการ (ครั้ง)
ผูปกครอง ครู

นักเรียน

ม.ตน

นักเรียน

ม.ปลาย

บุคคล

ภายนอก

พ.ค.63 - - - - - - - -
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มิ.ย.63 - - - - - - - -

ก.ค.63 4 - 11 11 2 28 28 28

ส.ค.63 2 2 10 11 1 26 10 26

ก.ย.63 1 - 12 10 - 23 6 23

ต.ค.63 2 - 2 2 - 6 4 6

พ.ย.63 - - - 1 - 1 - 1

ธ.ค.63 - 2 3 5 - 10 - 18

ม.ค.64 - - - - - - - -

ก.พ.64 - - 2 1 - 3 3 6

มี.ค.64 3 - 2 - - 5 3 8

เม.ย.64                

ตารางที่ 5 แสดงเร่ืองท่ีขอรับบริการใหการปรึกษา

ประเภทผูขอรับบริการ เรื่องที่ขอรับบริการ

ผูปกครอง

-  การบริหารจัดการอารมณ ความคับของใจ และความเครียด

-  ทักษะการสื่อสารกับลูกวัยรุน

- ปญหาความรุนแรงในครอบครัว

- ความเขาใจ และการดูแลผูปวยโรคซึมเศรา

ครู
- การบริหารจัดการอารมณ ความคับของใจ และความเครียด

- ทักษะการสื่อสารกับผูปกครอง

นักเรียนม.ตน และม.ปลาย

- การบริหารจัดการอารมณ ความคับของใจ ความวิตกกังวล และความเครียด

- ทักษะการสื่อสารกับผูปกครอง และเพื่อน

- การปรับตัวใหเขากับเพื่อน

- การขาดความเขาใจ และมั่นใจในตนเอง

- ความคาดหวังของผูปกครอง

- ปญหาครอบครัว

- ปญหาความรุนแรงในครอบครัว

- ปญหาความรัก

- ปญหาพฤติกรรมการทํารายตนเอง

- ปญหา และโรคทางจิตเวช (วิตกกังวล, แพนิก, ซึมเศรา, Borderline Personality Disorder, Complex trauma )

บุคคลภายนอก

- การบริหารจัดการอารมณ ความคับของใจ ความโกรธ

- ทักษะการสื่อสารกับผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา

- การขาดความเขาใจ และมั่นใจในตนเอง
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ส่ิงที่พบในการใหการปรึกษาดานจิตวิทยา

สวนใหญของผูมารับบริการใหการฯ แมเรื่องนํามาจะตางกัน แตเมื่อไดพูดคุยกับผูมารับบริการแลวพบวาปญหาที่เกิดข้ึนมักมีที่มาจากปญหาครอบครัว

และเรื่องราวในวัยเด็ก

ในบางกรณีผูมารับบริการที่มีอาการซึมเศรา และยังคงอยูในสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิด Complex trauma จากปญหาภายในครอบครัว จะไม

สามารถจัดการตนเองใหรอดพนจากสถานกาณน้ันได

ในบางกรณีผูรับบริการเปนผูที่มีอาการผิดปกติทางความคิด อารมณ การรับรู และพฤติกรรม จําเปนตองไดรับการทําจิตบําบัดอยางตอเนื่อง เนื่องจากมี

พฤติกรรมทํารายรางกายตนเอง และมีการวางแผนทํารายตนเองจนถึงชีวิต

ในบางกรณีผูใหบริการใหการปรึกษา จําเปนตองสงตอผูมารับบริการเขาสูกระบวนการรักษาทางจิตเวชเฉพาะทางที่โรงพยาบาลเพื่อใหไดรับการรักษาให

เหมาะสมกับอาการของโรค

ในหลายกรณีผูมารับบริการไมสามารถเปดเผยใหคนในครอบครัวยอมรับวาตนเองมีความตองการไดรับการปรึกษาทางจิตวิทยา และมีความตองการทํา

จิตบําบัด เปนเร่ืองที่ไมสามารถยอมรับไดในครอบครัว

ในบางกรณีผูปกครองไมสามารถสนับสนุนผูมารับบริการใหเขาถึงการรักษาดวยวิธีการจิตบําบัดได เนื่องจากขอจํากัดเรื่องคาใชจายในการทําจิตบําบัด

 

- โครงการสงเสริมนวัตกรรม

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

โครงการสงเสริมนวัตกรรม

หลักการและเหตุผล

กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรุปทักษะสําคัญ ท่ีเด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ ไดแก การอาน

การเขียน และคณิตศาสตร การคิดวิเคราะห การสื่อสาร การรวมมือ และความคิดสรางสรรค รวมถึง

ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม จากกรอบแนวคิดเบื้องตนนี้ เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทักษะแหง

อนาคตใหม ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได อีกท้ังวิสัยทัศนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต

ไดกําหนดวา “โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหกอรปดวยคุณธรรมในศาสนา วัฒนธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความรูคูทักษะ พรอมกาวสูสากลและ

รักษสิ่งแวดลอม” ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมนวัตกรรม เปน

โครงการท่ีจะทําใหผูเรียนไดเกิดทักษะการเรียนรูในดานตาง ๆ และบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา

วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรม

2) เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

เปาหมาย

1 เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 5 จํานวน 1,580 คน

2 เชิงคุณภาพ

1) ผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรมมากขึ้น

2) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น

3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

1) รอยละ 93 ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรมหองเรียนละ 3 นวัตกรรม

2) รอยละ 93 ของผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น

วิธีการดําเนินงาน

1) ประชุมครูผูสอนและครูประจําช้ัน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก นางสาวสุวันเพ็ญ สิริ

ทรัพยไพบูลย นางจินตนา จันทรเจริญ

2) ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงาน ประกาศหัวขอโครงงาน ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก ครูประจําชั้น และครูประจําวิชา

3) ผูเรียนแสวงหาความรูตามเรื่องโครงงานที่ศึกษา ในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

4) ติดตามการทํางานของนักเรียน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก ครูประจําชั้น และครูประจําวิชา

5) ผูเรียนชั้น ม.1 – 5 จัดแสดงโครงงานในวันวิชาการ ในเดือนมีนาคม 2564 (วันวิชาการ) โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก ครูประจําชั้น และครูประจําวิชา
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6) ประเมินโครงการ ในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีผูรับผิดชอบ ไดแก นางจินตนา จันทรเจรริะยะเวลาดําเนินการ ตลอดปการศึกษา 256

งบประมาณ 192,000 บาท

1) คาอุปกรณนําเสนอโครงงานสงเสริมนวัตกรรมระดับช้ัน ม.1-ม.5 สําหรับซื้ออุปกรณจัดหองนําเสนอผลงาน โครงงานสงเสริมนวัตกรรม ระดับชั้น ม.1-ม.5 โครงงานละ 2,000 บาท

จํานวน 30 หอง จํานวน 90 นวัตกรรม เปนเงิน 180,000 บาท

2) ของรางวัลระดับช้ันละ 1 รางวัล (5 รางวัล) รางวัลละ 2,000 บาท

3) คากระดาษทําอุปกรณตกแตงและปายโครงงานของทุกโครงงานในภาพรวม เปนเงิน 2,000 บาท

การประเมินผล

1) รอยละ 93 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-5 มีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรมหองเรียนละ 3 นวัตกรรม ประเมินโดยวิธีการสํารวจดวยแบบสํารวจ

2) รอยละ 93 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น โดยประเมินผล

งาน ดวยแบบประเมินผลงาน

หนวยงาน/ผูเก่ียวของ สถานที่และหนวยงานที่ศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1) ผูเรียนสามารถสรางผลงานโครงงานสงเสริมนวัตกรรมอยางนอยหองเรียนละ 3 นวัตกรรม

2) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา นําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม

- การเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจในวิชาชีพ

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

การเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจในวิชาชีพ

          โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตไดวิเคราะหความตองการ ความจําเปน และความสนใจของนักเรียน จึงจัดรายวิชาเลือกเพิ่มเติม เพื่อเปนพื้นฐานทางวิชาการสูอาชีพและศึกษา

ตอในระดับอุดมศึกษา พรอมท้ังสงเสริมการประกอบอาชีพ จึงเปดรายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ิมเติมจากสิ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน

การเรียนรูและตัวช้ีวัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อใหสอดคลองกับจุดเนน ความตองการ และความถนัดของนักเรียน โดยกําหนดผล

การเรียนรู เปนเปาหมายในการพัฒนานักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมตางๆ ปการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจึงจัดใหนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 4 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความ

ถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง เพ่ือเพิ่มพูนความรู ไดแก วิชาตาง ๆ จํานวน 7 วิชา ดังตอไปน้ี

1) SAT – MATH ศึกษาความรู ฝกทักษะการคํานวณ การใหเหตุผล การแกปญหาเกี่ยวกับคําศัพทคณิตศาสตรภาษาอังกฤษ การแกโจทยคณิตศาสตรภาษาอังกฤษ การฝกขอสอบ

คณิตศาสตรแบบภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสอบเขาระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ

2) ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ศึกษา ทดลอง ฝกฝนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร การตอวงจรอิเล็กทรอนิกส

กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาท่ีของเซลล คุณสมบัติและการเลือกใชสารเคมีท่ีเหมาะสม การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติบางประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน และสมบัติบาง

ประเภทของพอลิเมอร

3) การออกแบบกราฟก ศึกษาประวัติ ความสําคัญ กระบวนการ และรูปแบบของกราฟกท้ังไทยและสากลโดยใชกระบวนการปฏิบัติในการออกแบบกราฟกอยางเปนขั้นตอน  เพื่อให

ผูเรียนเกิดการใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน และนํามาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ

4) งานธุรกิจ ศึกษางาน วิเคราะหงานธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางในการประกอบธุรกิจ การเตรียมความพรอมและขอควรคํานึงในการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจใน

รูปแบบของพาณิชย อิเล็กทรอนิกส การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คุณลักษณะของผูประกอบการ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

5) เรียนรูการ coding ดวย micro:bit ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน สวนประกอบของบอรดอิเล็กทรอนิกส micro:bit การใชโปรแกรม MakeCode ใน

การเขียนโปรแกรม เพ่ือควบคุมบอรดอิเล็กทรอนิกส micro:bit การใชเซนเซอรตาง ๆ บนบอรด micro:bit และการนํามาประยุกตใชงาน

6) ภาษาเพ่ือการส่ือสาร พัฒนาทักษะทางภาษาท้ังการฟง การพูด การอาน การเขียน และการคิด    วิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในระดับ

ท่ีสูงข้ึน จากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูภายนอกท่ีหลากหลาย แลวนําไปประยุกตใชไดจริงในการดําเนินชีวิต

7) การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  Students  study  how  to  communicate  in English in today’s technology – driven society so they will learn to

interpret what has been heard and read from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning. They will also learn to

exchange of data and information ; to express feelings and opinions and to present data and information, concepts and views on various matters by

speaking and writing.

- การจัดการเรียนการสอนออนไลน

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน
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          เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชแพลตฟอรมการเรียนรูบน

เครือขายสังคมออนไลน Edmodo ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 และไดจัดใหนักเรียนเรียนบทเรียนออนไลนดวย application Learn Anywhere ควบคูไปดวยในวิชาคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรียนวิชาคณิตศาสตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5 และเรียนวิชาภาษาอังกฤษ English for TCAS ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

          การเรียนการสอนออนไลน ทางโรงเรียนมีวิธีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้

1. การอบรมครู เรื่อง การทําบทเรียนออนไลน Edmodo ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2563 โดยมาสเตอรคุณภัทร สังกลม ซึ่งมีการติดตามการจัดทําบท

เรียนเปนระยะ ๆ ผานการ Zoom และการอัดคลิปวิดีโอใหคุณครูไดศึกษาดวยตนเอง

2. เดือนมีนาคม และเมษายน 2563 ครูประจําวิชาสรางบทเรียนออนไลน Edmodo เพื่อใชสอนในเดือนพฤษภาคม 2563

3. นักเรียน ม.1 - ม.3 เรียนปรับพื้นฐานเตรียมความพรอมในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดวย Application Learn Anywhere ในวันที่ 16 – 30

เมษายน 2563 โดย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรียนปรับพื้นฐาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรียนเนื้อหาของภาคเรียนที่ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรียน O – NET

4. การจัดสงหนังสือทางไปรษณีย ใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ในเดือนเมษายน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอนออนไลนใน

เดือนพฤษภาคม

5. การแนะนํานักเรียนในการเรียนบทเรียนออนไลน วันที่ 27 – 29 เมษายน 2563

5.1 นําเสนอวิธีการใชงานระบบ Edmodo ใหกับนักเรียนผานทางเว็บไซตโรงเรียน และมีเพจการตอบปญหาการใชงาน

5.2 การประกาศรายชื่อนักเรียน

5.3 การประกาศ CODE รายวิชา

5.4 การประกาศตารางเรียน

6. ทางโรงเรียนกําหนดตารางเรียนใหกับนักเรียนเรียนตามวันและวิชา และใหนักเรียนติดตามบทเรียนภายในสัปดาหเดียวกัน ซึ่งครูประจําวิชาไดจัดทํา

เน้ือหาเพิ่มเติมใหมทุกสัปดาห นักเรียนติดตามบทเรียนและทํากิจกรรม ซึ่งในชวง 2 สัปดาหแรกจะเปนการทดสอบระบบควบคูไปกับการเรียน นอกจากนี้

ทางโรงเรียนไดมีการสรางกลุมไลนหอง เพื่อใหครูประจําชั้นไดพูดคุยกับนักเรียนเปนระยะ ๆ มีการใหขอมูลขาวสารนักเรียนผานทางไลน และไดมีการ

พบปะกันผานทาง Zoom ไดซักถามถึงปญหาการเรียนออนไลน และชวยแกไข

          ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนไดปรับเปล่ียนใช Microsoft Office Teams ซึ่งเปนซอฟตแวรที่สามารถใชเปนเครื่องมีอสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนไดอีกดวย เพราะ

มีระบบสงการบาน การสรางแบบทดสอบ การแบงปนหนาจอ และการควบคุมหนาจอ เปนตน โดยสามารถใชรวมกับ Office 365 และสามารถเขาถึง SharePoint, OneNote, Form

และแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ ได ทําใหการจัดการเรียนการสอนออนไลนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ทางโรงเรียนจึงไดจัดอบรมการใช Microsoft Teams โดย ดร.สุพจน ศรีนุตพงษ ผูอํานวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด ในวันที่ 12

พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2563
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวจันทรเพ็ญ ชีรานนท   ผูอํานวยการ

นางสาวพรญาณี แมนศิริ   เจาหนาที่

Page 61 of 62



ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(กําหนดมาตรฐาน คาเปาหมาย)









รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ใหความเห็นชอบ SAR2563)





คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําSAR)







หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพรทางเว็บไซตโรงเรียน)





แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต)



























โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)





โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียนของโรงเรียน)













































เอกสารประกอบ
 

(นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนในการปกปองคุมครองนักเรียน)







เอกสารประกอบ
 

(คําประกาศรับรองสิทธิและการคุมครองนักเรียน)



เซอรอักเนสเซ รัตนภัทร วงษยรรยง



เอกสารประกอบ
 

(รางวัลที่นักเรียนไดรับ)
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77



78
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82
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เอกสารประกอบ
 

(การจัดการเรียนการสอนออนไลน)



























































เอกสารประกอบ
 

(การเปดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจในวิชาชีพ)









เอกสารประกอบ
 

(โครงการสงเสริมนวัตกรรม)
















