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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ดานคุณภาพผูเรียน

โรงเรยีนกาํหนดจดุเนน้ ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นเลศิดา้นวชิาการและคณุธรรม มผีลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนสงูขึ �น ตามเป้าหมายที�กาํหนด โดย
ผูร้บัผดิชอบวางแผน ดาํเนินการจดัโครงการกจิกรรมที�หลากหลาย เชน่ โครงการสง่เสรมินวตักรรม โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ �ทางการ
เรยีน โครงการวนัสาํคญัของกลุม่สาระฯ โครงการคนเกง่คณิตคดิคาํนวณ โครงการวดัความสามารถดา้นภาษาองักฤษ โครงการสง่เสรมิ
ทกัษะทางศลิปะ  โครงการสง่เสรมิการแสวงหาความรูภ้ายนอก โครงการสปัดาหห์อ้งสมุด โครงการยอดนักอา่น เป็นตน้ ซึ�งจากผลการดาํเนิน
งานโครงการ กจิกรรม พบวา่ ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนสงูกวา่เป้าหมายที�โรงเรยีนกาํหนด ซึ�งโรงเรยีนไดนํ้าผลไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
พฒันาผลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนใหส้งูขึ �นอยา่งตอ่เนื�องเป็นระบบ

สว่นดา้นคณุธรรมนั�น โรงเรยีนไดจ้ดัโครงการตา่งๆ เพื�อปลกูฝังผูเ้รยีนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม โดยผูร้บัผดิชอบวางแผน ดาํเนินการจดั
โครงการกจิกรรม อาท ิโครงการเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์โครงการวนัสาํคญัทางศาสนา วฒันธรรม-ประเพณี โครงการสง่เสรมิความ
สมัพนัธ ์โครงการอภบิาล ซึ�งจากผลการดาํเนินงานโครงการ กจิกรรม พบวา่ ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะและคา่นิยมทดีสีงูกวา่เป้าหมายที�โรงเรยีน
กาํหนด สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ ์และเอกลกัษณข์องโรงเรยีน มสีว่นรว่มในการอนุรกัษว์ฒันธรรม ประเพณี และภมูปัิญญาไทย แสดงออกถงึ
ความรกัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์มจีติสาํนึกในการอนุรกัษส์ิ�งแวดลอ้ม สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ซึ�งโรงเรยีนไดนํ้า
ผลไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัโครงการ กจิกรรม อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื�อปลกูฝังผูเ้รยีนดงัเอกลกัษณข์องโรงเรยีน "จติใจงาม
ความรูด้"ี

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรยีนกาํหนดจดุเนน้กระบวนการบรหิารในการจดัการศกึษาอยา่งเป็นระบบ (PDCA) มกีระบวนการบรหิารและการจดัการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาที�ชดัเจน โดยมกีารกาํหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน ์และพนัธกจิ มกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี มปีฏทินิปฏบิตังิานชดัเจน และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนทอ้งถิ�น เชน่ จดัใหม้กีารเรยีนการสอนที�เนน้ภาษาองักฤษเป็นระบบเขม้ขน้ Intensive English
Program (IEP) มกีารปรบัหลกัสตูรช ั�นมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยจดัโครงการ Extra Curriculum พฒันาครแูละบคุลากรใหม้คีวาม
เชี�ยวชาญทางวชิาชพีตรงตามความตอ้งการของครแูละสถานศกึษา มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะตามมาตรฐานตาํแหน่งอยา่งสมํ�าเสมอ
รวมทั�งจดัใหม้ชีมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเพื�อพฒันางาน อาท ิโครงการพฒันาบคุลากรเพิ�มศกัยภาพคร ู โครงการชมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี (PLC)

นอกจากนี�โรงเรยีนสง่เสรมิและกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ที�สง่ผลตอ่คณุภาพของผูเ้รยีน สง่เสรมิพฒันาศกัยภาพ
ทางการศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานการศกึษา สนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาตนเองของครแูละบคุลากรทางการศกึษา ใหม้คีณุภาพในการจดัการ
เรยีนรู ้มุ่งสูก่ารเป็น "โรงเรยีนในฐานะชมุชนแหง่การเรยีนรู"้ สรา้งวฒันธรรมใหม่ในการเรยีนรูร้ว่มกนัของโรงเรยีนในเครอื สภาเครอืขา่ย
อาเซยีนแหง่ประเทศไทยจงึไดป้ระกาศเกยีรตคิณุมอบโลร่างวลั "ปัญญาภวิฒัน"์ สาขาสถานศกึษาดเีดน่

จากการดาํเนินงานขา้งตน้ โรงเรยีนมกีารกาํกบัตดิตามและประเมนิผลการบรหิารและการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอยา่งสมํ�าเสมอ สง่ผลตอ่
คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยความรว่มมอืของผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝ่าย จงึไดร้บัการประกนัคณุภาพภายนอก
(พ.ศ.2564-2568) จากสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ระดบั "ดเียี�ยม" ทั�ง 3 มาตรฐาน ไม่วา่
จะเป็นคณุภาพของผูเ้รยีน กระบวนการบรหิารและการจดัการ  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที�เนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั

ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนที�เนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั

โรงเรยีนกาํหนดจดุเนน้ใหค้รสูามารถจดัการเรยีนการสอนทั�งรปูแบบ On-site และ Online ดว้ยระบบ Microsoft Teams และใช ้iPad
รว่มกบัแอปพลเิคช ั�นตา่งๆ เพื�อสามารถจดัการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคตดิเช ื �อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ผูร้บัผดิชอบจงึวางแผน ดาํเนินการจดัแผนงาน โครงงาน กจิกรรมตา่งๆ เพื�อใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุในการเรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีนอยา่งตอ่เนื�อง จากการดาํเนินงานดงักลา่ว พบวา่ ครสูามารถจดัการเรยีนรูท้ี�เนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั
ผ่านเทคโนโลย ีและสื�ออเิล็กทรอนิกสไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด มกีารตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเป็น
ระบบ มขีั�นตอนโดยใชเ้คร ื�องมอืและวธิกีารวดัและ
ประเมนิผลที�เหมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู ้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแกผู่เ้รยีน และนําผลมาพฒันาผูเ้รยีน ซึ�งโรงเรยีนไดนํ้าผลไปใช ้
เป็นขอ้มูลในการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้เพื�อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกผู่เ้รยีน และสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนิน
ชวีติ
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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) : https://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 และการคิดคํานวณ 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. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

โรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต ์ไดเ้ปิดทาํการสอนมาเป็นระยะเวลานานถงึ 117 ปี (ค.ศ.1905 - 2022) จดัการศกึษาตามนโยบายการศกึษา
ในเครอืคณะภคนีิเซนตป์อล เดอ ชารต์ร คอื การศกึษาเพื�อพฒันาคณุภาพชวีติ ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัและเขา้ถงึสจัธรรมอนัสงูสง่แหง่ความเป็น
มนุษย ์ดว้ยการดาํเนินชวีติอยา่งมรีะเบยีบวนัิย สภุาพ และเปี�ยมดว้ยเมตตาธรรม รูจ้กัรบัผดิชอบตอ่หนา้ที�การงานอยา่งเต็มความสามารถ และ

Page 4 of 82



เรยีนรูท้ี�จะรกัษาสขุภาพที�ดที ั�งกายและใจ โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีณุภาพ ตามเจตนารมณท์ี�คณะผูบ้รหิารโรงเรยีนไดย้ดึเป็น
แนวทางปฏบิตัใินการบรหิารโรงเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่ 100 ปี แมต้อ้งเผชญิอยูใ่นสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ื �อ
ไวรสัโคโรน่า 2019 (covid-19) แตไ่ดม้กีารบรหิารจดัการดว้ยการปรบัเปลี�ยน ประยกุต ์และพฒันาการดาํเนินงานของฝ่ายตา่งๆ เพื�อใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแกผู่เ้รยีนเป็นสาํคญั 

ดานคุณภาพผูเรียน

โรงเรยีนมแีผนงานและโครงการตา่งๆ เพื�อพฒันาผูเ้รยีนทั�งดา้นผลสมัฤทธิ �ทางวชิาการและคณุลกัษณะที�พงึประสงค ์ โดยมจีดุเนน้เพื�อใหผู้ ้
เรยีนมผีลสมัฤทธิ �ทางวชิาการสงู มทีกัษะในการเรยีนรูแ้ละการดาํเนินชวีติ มคีณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมที�พงึประสงค ์แสดงออกถงึความ
รกัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์มจีติสาํนึกในการอนุรกัษส์ิ�งแวดลอ้ม และภมูปัิญญาไทย และมทีกัษะการสื�อสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี
เยี�ยม รวมถงึมปีระสบการณใ์นการใชเ้ทคโนโลย ีเพื�อการเรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสม ไดแ้ก ่โครงการ Extra Curriculum โครงการวนัสาํคญัตาม
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม โครงการวนัสาํคญัตามกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โครงการวนัสาํคญัตามกลุม่
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโครงการสง่เสรมิทกัษะภาษาไทย โครงการคนเกง่คณิตคดิคาํนวณ โครงการสง่เสรมิทกัษะทาง
ศลิปะ โครงการสง่เสรมิการแสวงหาความรูภ้ายนอก โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ �ทางการเรยีน โครงการสง่เสรมินวตักรรม โครงการสง่เสรมิ
วฒันธรรมประเพณีไทย โครงการวดัความสามารถดา้นภาษาองักฤษ โครงการสปัดาหห์อ้งสมุด โครงการยอดนักอา่น โครงการเทดิทนู
สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์โครงการวนัสาํคญัทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี โครงการสง่เสรมิความสมัพนัธ ์โครงการสง่เสรมิสขุภาวะทางจติ
และโครงการอภบิาล

1.ผลสมัฤทธิ �ทางวชิาการของผูเ้รยีน 

https://web.facebook.com/photo/?fbid=3547235775401576&set=pcb.3547225712069249

https://www.youtube.com/watch?v=6x2vQZkWJEY

https://web.facebook.com/photo/?fbid=3815288918596259&set=pcb.3815290418596109&_rdc=1&_rdr

https://web.facebook.com/assumptionconvent1905/videos/1009825403078474/

2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

https://web.facebook.com/photo/?fbid=3620419464749873&set=pcb.3620431018082051

https://fb.watch/eHooxLreOu/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3714944585297360&set=pcb.3714946128630539

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3750622001729618&set=pcb.3750642811727537 

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid0SjnodFWYyX8Khyncu7aJSZwJDw7PvWzjaRNyhGb1eF5nE2dgRv6TmCxxk3

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรยีนมกีารกาํหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน ์และพนัธกจิ สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2560 - 2579 มกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิาร
ประจาํปี มปีฏทินิปฏบิตังิานที�ชดัเจน มกีระบวนการบรหิารตามระบบ PDCA มกีารกาํกบั ตดิตาม และประเมนิผล เปิดโอกาสใหผู้เ้กี�ยวขอ้งมี
สว่นรว่ม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนทอ้งถิ�นอยา่งชดัเจน เชน่ การจดัการเรยีนการสอนที�เนน้ภาษาองักฤษเขม้ขน้ Intensive
English Program (IEP) โครงการ Extra Curriculum เพื�อใหผู้เ้รยีนรูเ้ทา่ทนัการเปลี�ยนแปลง เขา้ถงึความรูเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยัและ
เหมาะสม ทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้พิ�มพูนประสบการณใ์หม่ และพรอ้มที�จะนําประสบการณแ์ละความรูไ้ปพฒันาตนและสงัคมใหเ้จรญิงอกงามยิ�งขึ �น
โครงการพฒันาบคุลากรเพิ�มศกัยภาพคร ูเพื�อพฒันาบคุลากรใหม้คีวามเชี�ยวชาญทางวชิาชพี มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะตาม
มาตรฐานตาํแหน่ง โครงการชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) เพื�อสง่เสรมิ สนับสนุนพฒันาครไูดพ้ฒันางาน มกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้และ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รวมถงึโครงการป้องกนัการแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดาํเนินการตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธกิาร เพื�อใหนั้กเรยีนและบคุลากรในโรงเรยีนมคีวามรูแ้ละสามารถปฏบิตัตินในการป้องกนัและดแูลตนเองได ้
อยา่งปลอดภยั 

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid0yHwePwbRdPcDkMNxXASBxwGgmE1TeUQ5kCFoTfR45vhYQMMsz7ffcYmL

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid0pyzt5ZwzjM8DatFwytN4BGnqRczM3yYdqpm6uiXWuUxinxSNZnC4bMnArq

https://web.facebook.com/photo/?fbid=3792479280877223&set=a.1031002053691640

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3560556177402869&set=pcb.3560584057400081

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3715727275219091&set=pcb.3715750968550055

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3872485752876575&set=pcb.3872486956209788

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid0SMQGiU9epLLzZE1qS44BCPjsDTwQXjcsqzM38pJULDphgZyNU8UDk5bqvb
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ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนที�เนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

โรงเรยีนสง่เสรมิ สนับสนุน ใหค้รมูกีารจดัการเรยีนการสอนที�เนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ดว้ยกระบวนการสอนที�หลากหลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ทกุคนมสีว่นรว่ม ใชส้ื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยใีนการสอน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ื �อไวรสัโคโรนา
2019 (COVID-19) จงึไดม้กีารจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน ์ออนไซต ์และไฮบรดิ ดว้ยระบบ Microsoft Teams อกีทั�งยงัมกีาร
สอดแทรกคณุธรรมตามคณุคา่พระวรสารในการสอน เพื�อสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีณุธรรมตามอตัลกัษณท์ี�โรงเรยีนกาํหนด มกีารจดัทาํแผนการ
จดัการเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้งตามที�กาํหนด มกีารนิเทศการสอนเป็นประจาํ รวมถงึมกีารตรวจสอบและประเมนิความรู ้ความเขา้ใจของผูเ้รยีนอยา่ง
เป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี�ครมูกีารทาํวจิยัในช ั�นเรยีน เพื�อนําไปแกปั้ญหาผูเ้รยีนที�มคีวามบกพรอ่ง ผูเ้รยีนไดส้รา้งองคค์วามรูเ้อง
เชน่ โครงการสง่เสรมินวตักรรม เพื�อใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ มกีารอภปิรายแลกเปลี�ยนความคดิ
เห็นและแกปั้ญหามากขึ �น โครงการสง่เสรมิการแสวงหาความรูภ้ายนอก เพื�อเสรมิประสบการณเ์พิ�มเตมิจากการเรยีนในหอ้งเรยีน 

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid02hgGBKzgHDxCfJphzNj4AGBHhs7gUj4zQYGVqHyUoko8YZ9E9dWGtxUFeuE

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid023HuUueHqKhbmyCLQ2tKuyPx2GHzX1XM9A9cue1xae8a8uCjUDa1yWFN

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid0bynzRwkRQs7tqZC9XWbCthMxMQ6DdUehVWRCsZweuFnEJe5SLCtXfo6s

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid02QvjETpv6cQJWf6TykrEewnrBSx7FDiYUyh2sDRSPk5JJjAmRpdtQ15ox38Vp

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid0ySF4vabQ2JWNHNRLzitczssw9EkLuni4hWfYLxLmkN48vWsCZR8y6KxrDvym
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https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid02jKpbHL55YpJVVLwWgHrTuS2PeA9xnavsyiiYxH4qCFo5owcr9PHbkcaVZFR

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid033nJHXsyyRo28UNubKnQBgtMUqAVKWsvqNHYTw283TjD2oJ6WJrFMmqiF

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid02ZCGhEDEgkznYMiCKLkamKKhgi9Hm2DP3SVw2Mq3oDXg4oCkVVqU1HBc

https://fb.watch/ewPOV1dYC6/

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/posts/pfbid0jbf7FwQZbXL8pCvqgkbX6ybvU3hVaSbNWb8PYXpfmw4wXmGjUc6e4EYx

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนทุกคน ผานกระบวนการพัฒนาครู โดยใชชั้นเรียนและโรงเรียนเปนฐาน เพื่อมุงสูการเปน โรงเรียนในฐานะชุมชน

แหงการเรียนรู School as Learning Community หรือ SLC โดย

1. โรงเรียนจะสรางวิสัยทัศนใหมรวมกัน เด็กทุกคนไดรับสิทธิในการเรียนรู ความเสมอภาค และคุณภาพการเรียนรูสูงขึ้น และเตรียมพรอมสังคมสําหรับระบอบประชาธิปไตย ทุกคนตาง

เปนศูนยกลางในโรงเรียน

2. โรงเรียนยึด 3 ปรัชญาสําคัญ ปรัชญาแหงความเปนสาธารณะ ปรัชญาความเปนประชาธิปไตย และ ปรัชญาแหงความเปนเลิศ โดยใชระบบกิจกรรม เพื่อชวยฝกฝนครูและนักเรียนให

มีการเรียนรูแบบรวมมือรวมพลังในหองเรียน

3. โรงเรียนมุงเนนไปที่การเปลี่ยนวัฒนธรรมใหมในการเรียนรูรวมกันของ "ทุกคน" ในโรงเรียน มีนักเรียน ครู ผูบริหาร เปนหลัก และมีนักการศึกษา นักวิชาการ เครือขายผูปกครอง และ

ผูท่ีสนใจเร่ืองการเรียนรูของเด็ก ๆ มาเรียนรูรวมกัน

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ASC Wellness Room

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นโยบายปกปองและคุมครองนักเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- รางวัลปญญาภิวัฒน รางวัลเกียรติคุณ สาขาสถานศึกษาดีเดน

- นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนในการปกปองและคุมครองนักเรียน

- ASC Wellness Room

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู
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(........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) : https://www.facebook.com/assumptionconvent1905

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

"มนุษยที่มีคุณภาพ คือ มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู"

วิสัยทัศน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหกอรปดวยคุณธรรมในศาสนา วัฒนธรรม กาวทันเทคโนโลยี มีความรูคูทักษะ พรอมกาวสูสากล และรักษสิ่งแวดลอม

พันธกิจ

1. สงเสริมผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะชีวิต

2. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่ง

แวดลอม และภูมิปญญาไทย

3. สงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

4. พัฒนาการจัดประสบการณใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม

5. พัฒนากระบวนการบริหารในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

6. สงเสริมใหครูและบุคลากรพัฒนาการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเปนแบบอยางที่ดี

เปาหมาย

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง

2. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิต

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ

ภูมิปญญาไทย

4. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยางดีเยี่ยม

5. ผูเรียนมีประสบการณในการใชเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม

6. โรงเรียนมีการจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มีสภาพแวดลอม และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู

7. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ

8. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรู โดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

9. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเปนแบบอยางท่ีดี

10. ครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เอกลักษณ

จิตใจงาม ความรูดี 

อัตลักษณ

ซ่ือตรง เรียบงาย การงาน รักเมตตา กตัญูรูคุณ
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1. ซ่ือตรง (Regularity) ซื่อสัตยสุจริต มีมโนธรรม เที่ยงตรง จริงใจ โปรงใส ไมคดโกง ยึดความถูกตอง "ผูที่มีความซื่อสัตยในเรื่องเล็กนอย ก็จะซื่อสัตยใน

เร่ืองใหญดวย ผูที่ไมซื่อสัตยในเรื่องเล็กนอย ก็จะไมซ่ือสัตยในเรื่องใหญดวย" (ลก 16:10)

2. เรียบงาย (Simplicity) อยูอยางพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพ ถอมตน และมีความสุขในชีวิตของตน "เรียนรูที่จะพอใจในสภาพของ

ตน รูจักมีชีวิตอยูอยางอดออม และรูจักมีชีวิตอยูอยางอุดมสมบูรณ เรียนรูที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี" (ฟป 4:11-13)

3. การงาน (Work) รักและมุงมั่ในการทํางาน ไมเลือกงาน ขยันขันแข็ง ทุมเท รับผิดชอบ "พระเจาประทานรางวัลแกทุกคนตามการงานของเขา" (มธ

16:27)

4. รักเมตตา (Charity) เปนบุคคลเพื่อผูอื่น เสียสละ แบงปน มีจิตสาธารณะ "ผูที่แสดงความเมตตากรุณาดวยใจยินดี จงรักดวยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว

จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพ่ีนอง จงคิดวาผูอื่นดีกวาตน อยาเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือรน ในการรับใชองคพระผูเปนเจา จงชื่นชมในความหวัง"

(รม 12:4-13)

5. กตัญูรูคุณ (Gratitude) กตัญู ตอบแทนผูมีพระคุณ มีจิตสํานึกในความดีของผูอื่น ใสใจผูอื่น จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบัน

การศึกษา "บุตรจงเชื่อฟงบิดามารดา จงใหเกียรติบิดามารดา เปนพระบัญญัติแรก แลวทานจะอยูบนแผนดินอยางเปนสุข และมีอายุยืน" (อฟ 6:1-4)
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 5 - 219 - - 219

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 - 221 - - 221

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 6 - 270 - - 270

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 16 หองเรียน EP - - 710 - - 710

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 7 - 208 - - 208

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 7 - 247 - - 247

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 6 - 277 - - 277

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 20 หองเรียน EP - - 732 - - 732

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 36 หองเรียน EP - - 1,442 - - 1,442
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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 - 51 - 19 - 70

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 51 - 19 - 70

บุคลากรทางการศึกษา

- โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี - - 0 - - 0

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - - 0 - - 0

รวมทั้งส้ิน - 51 0 19 - 70

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษา 36 1,442 70 21:1 41:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมมัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย - - -

ภาษาไทย 6 1 7

คณิตศาสตร 11 1 12

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16 1 17

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 12 0 12

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0 5

ศิลปะ 8 0 8

การงานอาชีพ 2 0 2

ภาษาตางประเทศ 6 1 7

รวม 66 4 70

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ - -

- เนตรนารี 32 32

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 36 36

กิจกรรมแนะแนว 1 1

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 36 36

รวม 105 105

Page 14 of 82



5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - 32 - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม - 32 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จัดโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถสูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด ทั้งความสามารถในการอาน

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแกปญหาได อีกท้ังสามารถสรางนวัตกรรม นําไปใช และเผยแพร โดยสนับสนุนผูเรียนใหมีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมท้ังดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม เปนผูเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน และ

เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นท่ีสูงขึ้นท้ังในและนอกประเทศ และการทํางาน หรืองานอาชีพ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จัด

โครงการตางๆ เพ่ือปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะและคานิยมทีดีสูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด เปนแบบอยางได สอดคลองกับอัตลักษณ และเอกลักษณของ

โรงเรียน มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม มีจิต

สาธารณะในการทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

โครงการ

1. โครงการ Extra Curriculum

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 75 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 5 มีทักษะในการเรียนรูและดําเนินชีวิต 2. โรงเรียนมีการจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มีสภาพ

แวดลอม และการบริการที่เอ้ือตอการเรียนรู ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 86.85 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 5 มีทักษะในการเรียนรูและดําเนินชีวิต 2. โรงเรียนมีการจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มี

สภาพแวดลอม และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

2. วันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คาเปาหมาย

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

ไปใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 95.10 ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในสถานการณปจจุบัน 2. รอยละ 95.47 ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่สามารถนําไป

ใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนนําความรูมาใชในการตอบปญหาวันภาษาไทยและวันสุนทรภูได 2. รอยละ 95 ของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษภาษาไทย

และนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมากขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 95.41 ของผูเรียนนําความรูมาใชในการตอบปญหาวันภาษาไทยและวันสุนทรภูได 2. รอยละ 96.02 ของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ

ภาษาไทย และนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมากขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

4. วันสําคัญกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ

อยางเหมาะสม 2. รอยละ 95 ของผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับฟงความคิดเห็น และไดรับความรูตางๆจากการทํางาน และ

การเรียนรู 3. รอยละ 95 ของผูเรียนมีสวนรวมในพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย

ผลสําเร็จ

64.91 : 1. รอยละ 97.01 ของผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณ

ตางๆอยางเหมาะสม 2. รอยละ 59.91 ของผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับฟงความคิดเห็น และไดรับความรูตางๆจากการ

ทํางาน และการเรียนรู 3. รอยละ 69.86 ของผูเรียนมีสวนรวมในพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

5. สงเสริมทักษะภาษาไทย

คาเปาหมาย

80.00 : 1. รอยละ 80 ของผูเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 2. รอยละ 80 ของผูเรียนมีความสามารถในการอาน / ฟง / ดู / พูด / เขียน และสามารถ

จับประเด็นใจความสําคัญได

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 89.11 ของผูเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 2. รอยละ 88.21 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน / ฟง / ดู / พูด / เขียน และ
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สามารถจับประเด็นใจความสําคัญได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

6. คนเกงคณิตคิดคํานวณ

คาเปาหมาย

90.00 : 1. รอยละ 78 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตรสูง 2. รอยละ 78 ของผูเรียนไดรับการฝกทักษะการคํานวณทางคณิตศาสตร 3. รอยละ 78

ของผูเรียนมีทักษะการคิดคํานวณ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 97.92 2. ผูเรียนไดรับการฝกทักษะการคํานวณทางคณิตศาสตรมากขึ้นคิดเปนรอยละ

100 3. ผูเรียนมีทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 97.92

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

7. สงเสริมทักษะทางศิลปะ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนมีทักษะทางศิลปะ ไดแก ผลงานทัศนศิลป ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากล 2. รอยละ 95 ของผูเรียนมี

ความภูมิใจผานกิจกรรมแสดงผลงานทัศนศิลป การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย การแสดงดนตรีสากลและนาฏศิลปสากล 3. รอยละ 95 ของผูเรียน

สามารถนําทักษะทางศิลปะไปใชในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 96 ของผูเรียนมีทักษะทางศิลปะ ไดแก ผลงานทัศนศิลป ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลปไทย นาฏศิลปสากล 2. รอยละ 97 ของผูเรียนมี

ความภูมิใจผานกิจกรรมแสดงผลงานทัศนศิลป การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย การแสดงดนตรีสากลและนาฏศิลปสากล 3. รอยละ 96 ของผูเรียน

สามารถนําทักษะทางศิลปะไปใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

8. สงเสริมการแสวงหาความรูภายนอก

คาเปาหมาย
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100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 95 ของผุเรียนไดรับการสรางเสริมประสบการณตรงใหกับผูเรียนที่เพิ่ม

เติมจากการเรียนในหองเรียน 3. รอยละ 95 ของผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการทัศนศึกษามาใชในการเรียน และการดําเนินชีวิตประจํา

วัน

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 100 ของผุเรียนไดรับการสรางเสริมประสบการณตรงใหกับผูเรียนที่

เพ่ิมเติมจากการเรียนในหองเรียน 3. รอยละ 95 ของผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการทัศนศึกษามาใชในการเรียน และการดําเนินชีวิต

ประจําวัน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

9. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง 2. รอยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบ O-NET ตามเกณฑ

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 88.31 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง 2. รอยละ 85.70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการทดสอบ O-NET ตามเกณฑ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

10. สงเสริมนวัตกรรม

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรมหองเรียนละ 2 นวัตกรรม 2. รอยละ 95 ของผูเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางโครงงานสงเสริมนวัตกรรมหองเรียนละ 2 นวัตกรรม 2. รอยละ 97.05 ของผูเรียนมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
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วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

11. สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 90 ของผูเรียนไดมีสวนรวมในการสงเสริม และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 2. รอยละ 90 ของผูเรียนสวดมนตไดถูก

ตองตามหลักพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีไทย 3. รอยละ 90 ของผูเรียนมีสวนในการสงเสริม และอนุรักษภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถิ่น

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 0 ของผูเรียนไดมีสวนรวมในการสงเสริม และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 2. รอยละ 98.46 ของผูเรียนสวดมนตไดถูก

ตองตามหลักพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีไทย 3. รอยละ 97.73 ของผูเรียนมีสวนในการสงเสริม และอนุรักษภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทอง

ถิ่น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

12. วัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงตามระดับ CEFR 2. รอยละ 85 ของผูเรียนมี

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามระดับชั้น

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงตามระดับ CEFR 2. รอยละ 85.42 ของผูเรียนมี

ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามระดับชั้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

13. สัปดาหหองสมุด

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 95 ผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 95 ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 97 ผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

14. ยอดนักอาน

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 95 ของผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 3.

รอยละ 95 ของผูเรียนมีนิสัยรักการอาน

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 86 ของผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 97 ของผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 3.

รอยละ 95 ของผูเรียนมีนิสัยรักการอาน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

15. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 2. รอยละ 95 ของผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 98.73 ของผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 2. รอยละ 98.50 ของผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

16. วันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม-ประเพณี

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย 2. รอยละ 95 ของผูเรียนไดแสดงออกถึงการมีคุณธรรม

จริยธรรม การเสียสละตอสวนรวม 3. รอยละ 95 ของผูเรียนไดแสดงออกถึบงการมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 97.63 ของผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย 2. รอยละ 97.15 ของผูเรียนไดแสดงออกถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละตอสวนรวม 3. รอยละ 96 ของผูเรียนไดแสดงออกถึบงการมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

17. สงเสริมความสัมพันธ

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีในระดับชั้น 2. รอยละ 95 ของผูเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม 3. รอยละ 95 ของผูเรียนไดแสดงออกถึงการเปนผูนํา และมีความกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 97.20 ของผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีในระดับชั้น 2. รอยละ 96.30 ของผูเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม 3. รอยละ 0 ของผูเรียนไดแสดงออกถึงการเปนผูนํา และมีความกลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

18. สงเสริมสุขภาวะทางจิต

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 90 ของความพึงพอใจของผูที่ใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. รอยละ 97.50 ของความพึงพอใจของผูที่ใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

19. การปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คาเปาหมาย

100.00 : 1.รอยละ 95 ของผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2.ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมของการบริหารและจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มี

การบริการที่ดี และมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. รอยละ 96.50 ของผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมของการบริหารและจัดการที่เปนระบบแบบมีสวน

รวม มีการบริการที่ดี และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

20. บริการดานโภชนา

คาเปาหมาย

100.00 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนมีอาหารและน้ําด่ืมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัยดานโภชนาการอยางมีประสิทธิภาพ 2. ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

ของการบริหารและจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มีการบริการทีดี และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

ผลสําเร็จ

100.00 : 1.รอยละ 96.30 ของผูเรียนมีอาหารและน้ําด่ืมที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัยดานโภชนาการอยางมีประสิทธิภาพ 2. ระดับคุณภาพยอด

เยี่ยมของการบริหารและจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มีการบริการทีดี และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

21. อภิบาล

คาเปาหมาย

100.00 : รอยละ 95 ของผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกที่โรงเรียนกําหนดปรากฎชัดเจน โดยไมขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

ผลสําเร็จ

100.00 : รอยละ 96.72 ของผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสังคม และจิตสํานึกที่โรงเรียนกําหนดปรากฎชัดเจน โดยไมขัดกับ

กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 2

1. ผูบริหารสถานศึกษา มีกระบวนการบริหารและการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ

ศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - 2579 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน และสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางชัดเจน เชน จัดใหมีการเรียนการ

สอนท่ีเนนภาษาอังกฤษเปนระบบเขมขน Intensive English Program (IEP) มีการปรับหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดโครงการ Extra Curriculum 2. โรงเรียนมีระบบ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ดําเนินการตามระบบ PDCA มีประสิทธิภาพ มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางเหมาะ

สม ชัดเจน สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย ไมวาจะเปนการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การประชุมผู

ปกครองทุกระดับชั้น การประชุมผูปกครองเครือขาย มีการนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง และเปนแบบอยางได โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จึงไดรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับ "ดีเยี่ยม" ทั้ง 3 มาตรฐาน ไมวาจะเปนคุณภาพของผู

เรียน กระบวนบิหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3. โรงเรียนดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถาน

ศึกษาและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรใหไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา มีความรู ความสามารถ และ

ทักษะตามมาตรฐานตําแหนงอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 4. โรงเรียนสงเสริมและกระตุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ที่สง
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ผลตอคุณภาพของผูเรียน สงเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ

ในการจัดการเรียนรู

โครงการ

1. พัฒนาบุคลากรเพ่ิมศักยภาพครู

คาเปาหมาย

100.00 : ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเปนแบบอยางท่ีดีระดับยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูและบุคลากร พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเปนแบบอยางท่ีดีระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

คาเปาหมาย

100.00 : ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูไดเขารวมแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่นระดับยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูไดเขารวมแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่นระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรท่ี 3

1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม จัดการเรียนการสอนทั้งทาง ON–SITE และ ONLINE เพื่อ

ใหผูเรียนสามารถเรียนรูอยางเหมาะสมกับสถานการณ ดวยโปรแกรม Microsoft Teams พรอมท้ังใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสอนที่เหมาะสม เชน การใช iPad และ

แอปพลิเคชันตางๆ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีถูกตองตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร พรอมท้ังมีการนิเทศการสอนเปนประจํา 2. ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

ตามมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรูและมีการเผยแพร 3. ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียน และนําไปแกปญหาผูเรียน เนื่องจากครูจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดเรียนการสอน การจูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากรู

อยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน การเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียน และการสรางบรรยากาศการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 4. ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียน มีการบริหาร

จัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

โครงการ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 270

วิชา
จํานวนนักเรียน

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร - 24.47 48.97 46.14 37.00 -9.14 -19.81 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร - 31.45 36.78 39.00 39.41 +0.41 1.05
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

ภาษาไทย - 51.19 71.97 70.57 71.53 +0.96 1.36
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

ภาษา

อังกฤษ
- 31.11 61.08 65.78 58.64 -7.14 -10.85 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 277

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร - 21.28 47.60 48.92 45.77 -3.15 -6.44 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร - 28.65 34.78 42.53 36.10 -6.43 -15.12 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย - 46.40 56.20 62.31 65.69 +3.38 5.42 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ - 25.56 57.40 58.04 63.27 +5.23 9.01 มีพัฒนาการ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
- 36.87 42.48 44.88 46.88 +2.00 4.46 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 219 182 83.11 221 200 90.50 272 221 81.25

คณิตศาสตร 219 165 75.34 221 175 79.19 272 222 81.62

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 219 129 58.90 221 185 83.71 272 247 90.81

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
219 181 82.65 221 173 78.28 272 253 93.01

ประวัติศาสตร 219 180 82.19 221 186 84.16 272 264 97.06

สุขศึกษาและพลศึกษา 219 192 87.67 221 189 85.52 272 266 97.79

ศิลปะ 219 171 78.08 221 159 71.95 272 231 84.93

การงานอาชีพ 219 175 79.91 221 180 81.45 272 208 76.47

ภาษาตางประเทศ 219 166 75.80 221 186 84.16 272 201 73.90

Page 26 of 82



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 219 191 87.21 221 199 90.05 270 187 69.26

คณิตศาสตร 219 159 72.60 221 168 76.02 270 152 56.30

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 219 154 70.32 221 196 88.69 270 176 65.19

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
219 174 79.45 221 196 88.69 270 172 63.70

ประวัติศาสตร 219 186 84.93 221 192 86.88 270 225 83.33

สุขศึกษาและพลศึกษา 219 185 84.47 221 201 90.95 270 191 70.74

ศิลปะ 219 134 61.19 221 202 91.40 270 144 53.33

การงานอาชีพ 219 176 80.37 221 189 85.52 270 187 69.26

ภาษาตางประเทศ 219 175 79.91 221 177 80.09 270 181 67.04
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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

รอย

ละ

ภาษาไทย 210 194 92.38 249 239 95.98 277 265 95.67

คณิตศาสตร 210 190 90.48 249 242 97.19 277 268 96.75

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 210 187 89.05 249 246 98.80 277 274 98.92

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
210 202 96.19 249 232 93.17 - - -

ประวัติศาสตร - - - - - - 277 262 94.58

สุขศึกษาและพลศึกษา 210 200 95.24 249 247 99.20 277 272 98.19

ศิลปะ 210 192 91.43 249 242 97.19 277 268 96.75

การงานอาชีพ 210 206 98.10 249 238 95.58 277 272 98.19

ภาษาตางประเทศ 210 190 90.48 249 237 95.18 277 259 93.50
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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

รอย

ละ

ภาษาไทย 208 200 96.15 247 237 95.95 277 256 92.42

คณิตศาสตร 208 183 87.98 247 233 94.33 277 218 78.70

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 208 201 96.63 247 238 96.36 277 263 94.95

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
208 204 98.08 247 234 94.74 - - -

ประวัติศาสตร - - - 247 - - 277 237 85.56

สุขศึกษาและพลศึกษา 208 197 94.71 247 246 99.60 277 272 98.19

ศิลปะ 208 198 95.19 247 243 98.38 277 242 87.36

การงานอาชีพ 208 193 92.79 247 238 96.36 277 246 88.81

ภาษาตางประเทศ 208 192 92.31 247 224 90.69 277 182 65.70
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2.1.3 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 270

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
270.00 - 37.61 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
270.00 - 35.42 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
270.00 - 50.87 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
270.00 - 36.17 - - - - - -

อัตตา

รีค
270.00 - 42.56 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
270.00 - 42.09 - - - - - -

มลายู 270.00 - 40.92 - - - - - -

อาหรับ 270.00 - 27.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 277

วิชา
จํานวนนักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 35.34 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 33.98 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.93 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 37.89 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 31.27 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 49.29 - - - - - -

มลายู - 37.04 - - - - - -

อาหรับ - 21.97 - - - - - -

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.1 219 174 - 74 80 18 12 1 0 -

ม.2 221 179 - 67 84 25 2 1 0 -

ม.3 270 215 - 51 93 57 10 4 0 -

ม.4 208 205 - 28 100 65 11 1 0 -

ม.5 247 245 - 46 97 79 22 1 0 -

ม.6 277 270 - 31 97 111 28 3 0 -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

ASC Wellness Room ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ

ผูเรียน

นโยบายปกปองและคุมครองนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลปญญาภิวัฒน รางวัลเกียรติคุณ สาขาสถานศึกษาดีเดน
สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ

สภาเครือขายอาเซียน-

ประเทศไทย
2564

รางวัลเพชรรัตนชาติ ครั้งท่ี 2
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ

สภาองคกรวัฒนธรรมไทย

อาเซียน
2564

รางวัลสดุดีครูเอกชน ดานผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการ

ประสานงานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน

(ส.ป.ส.กช.)

2564

รางวัลผูบริหารโรงเรียนเอกชนดีเดน Private School Administrators of the Year 2022
ผู

บริหาร

ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการ

ประสานงานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน

(ส.ป.ส.กช.)

2564

รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเดน Private School Teachers of the Year 2022 ครู
ภาค/

ประเทศ

สมาคมคณะกรรมการ

ประสานงานและสงเสริม

การศึกษาเอกชน

(ส.ป.ส.กช.)

2564

รางวัลเพชรรัตนโกสินทร สาขาเพชรผูสอน เกียรติคุณดานกีฬา ครู
ภาค/

ประเทศ

สมาคมเมโลเดียน สถาบัน

สงเสริมศักยภาพเด็กและ

เยาวชนไทย สภาองคกร

เยาวชนคนสรางชาติ สภา

องคกรเยาวชนสรางสรรค

พัฒนาสังคม สภาองคกร

วัฒนธรรมไทยอาเซียน

2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดภาพถาย โครงการ Color of Life สีสันแหงชีวิต ปที่ 6 นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

ภาควิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2564

เยาวชนดีเดน กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ดานกีฬา ครั้งท่ี 16 ประจําป 2564 นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและ

การทองเที่ยว
2564
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการวิทยติดเลนส ประจําป 2564 หัวขอ "วิถีใหมหัวใจวิทย" นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

2564

Ballet Solo - Gold Award, Contemporary Solo - Gold Award และ Jazz Solo - Silver

Award การแขงขัน The Youth Art Festival 2021 (Online Competition 15/11 - 5/12)
นักเรียน นานาชาติ

Singapore Dance

Alliance
2564

รางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ยิมแดนซรุน 12 ปขึ้นไป กรุปประชาชนรวมอุปกรณ กรุปบอล

รุนประชาชน การแขงขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 41 ประ

จําป 2564

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
ธนาคารออมสิน 2564

ได 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และครองตําแหนง”รองแชมปประเทศไทย รุนยุวชน ประจําป

2564 บุคลรวมประเภททีม กรุปรวมอุปกรณ กรุปบอล กรุปฟรีแฮนด กรุปยิมแด็นซ บุคคลรวม

อุปกรณ บุคคลอุปกรณหวง บุคคลอุปกรณคฑา การแขงขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีครั้งท่ี 41 ประจําป 2564

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
ธนาคารออมสิน 2564

1.รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 1 Category D รุนอายุ 13-15 ป รายการ "Silk Way" Third Stage

International Music Competition 2021 2.รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 3 รุน Youth Talent อายุ

13-14 ป รายการ Medici International Music Competition 2021

นักเรียน นานาชาติ

Concert agency Artist

(Moscow, Russia),

International Culture

Association (Turku,

Finland) and

Association "W.A.

Mozart" (Italy)

2564

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการ "The Market Surf Skate Competition" ประเภท สลาลม

(หญิง)
นักเรียน

เขตพื้นที่/

จังหวัด

ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต

แบงคอก (ราชประสงค)

รวมกับ NYLA

2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Song & Dance Solo รุนอายุ 13 year & under การ

แขงขัน CSTD THAILAND GRAND PRIX 2021
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
สถาบันบางกอกแดนซ 2564

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (การแขงขันกีฬาขี่มากระโดดขามเครื่องกีดขวางระดับความสูง 80 ซม.)

Thailand Championship Children B รุนอายุ ไมเกิน 14 ป จากรายการ Thailand

Championships 2021

นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

สมาคมกีฬาขี่มาแหง

ประเทศไทย
2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - -

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,442

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 85.00 1,307 90.64 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,272

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,272

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,272

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,412

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 85.00 1,394 96.67 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,399

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,383

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,399

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 95.00 1,399 97.02 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน

เปนทีม
√ - 1,399

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 1,399

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 95.00 1,370 95.01 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √ - 1,370

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 1,370

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85.00 1,442 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,442

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 95.00 1,442 100.00 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 √ - 1,442

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางาน

หรืองานอาชีพ
√ - 1,442

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 95.00 1,406 97.50 ยอดเยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 1,406

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,406

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 95.00 1,394 96.67 ยอดเยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,385

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 1,402

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 95.00 1,377 95.49 ยอดเยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,377

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 95.00 1,406 97.50 ยอดเยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,406

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 1,406

สรุปผลการประเมิน 96.65 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จุดเนน

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูง

2. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ

ภูมิปญญาไทย

4. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยางดีเยี่ยม

5. ผูเรียนมีประสบการณในการใชเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม

กระบวนการพัฒนา

1. โครงการ Extra Curriculum

ขั้นตอนการดําเนินงาน  ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)  
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1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ ธันวาคม 2563

2. สํารวจความสนใจของนักเรียน มกราคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. จัดรายวิชาตามความสนใจของผูเรียนในสาขาตางๆ

 

กุมภาพันธ 2564

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และผูที่เกี่ยวของรวมกัน

พิจารณา
กุมภาพันธ 2564

3. วางอัตรากําลังและผูเชี่ยวชาญในการใหความรูในรายวิชาในแตละสาขา กุมภาพันธ 2564

4. ดําเนินการใชหลักสูตร พฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ

 

กันยายน 2564 และ กุมภาพันธ 2565

2. สรุปผลการใชหลักสูตร  

3. รายงานผลการประเมินตอผูบริหาร มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการ Extra Curriculum : ผูเรียนชั้นม.4-5 มีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิต

 

2. โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ขั้นตอนการดําเนินงาน  ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอแผนงานเพื่อขอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

 

พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D) กิจกรรมวันรพีและวันอาเซียน

1. ครูกลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ ประชาสัมพันธใหนักเรียนทุกระดับทราบ

2. ครูผูสอนวิชาสังคมคัดเลือกนักเรียนเขารวมกิจกรรม

3. จัดปายนิเทศเก่ียวกับประวัติความสําคัญของกฎหมาย

4. จัดปายนิเทศเพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับอาเซียนในหองเรียน

5. ผูแทนนักเรียนกลาวความสําคัญของวันรพีและวันอาเซียนในชวง

กิจกรรมหนาเสาธง

6. ครูกลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ รับสมัครนักเรียนชั้นม.1-ม.6 (หองละ 10

คน) เขารวมการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับกฎหมายและอาเซียน

สิงหาคม 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผลแผนงาน

2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

 

สิงหาคม 2564

เปาหมายของโครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : 1. ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในสถานการณปจจุบัน 2. ผู

เรียนมีความรูเก่ียวกับกฎหมายที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

3. โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย : กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
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ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดหนาที่

รับผิดชอบ

มิถุนายน 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนดําเนินการ

2. ประชาสัมพันธรายละเอียดการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนชั้น ม.1-6 ไดรับ

ทราบ

จัดปายนิเทศ เรื่อง ประวัติความเปนมาของวันภาษาไทยและกําเนิด

อักษรไทย

จัดปายนิเทศประวัติและผลงานของสุนทรภู

การตอบคําถามภาษาไทยออนไลน

3. คัดเลือกผูเรียนที่มีความสามารถเขารวมกิจกรรม

10 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผล

2. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงาน/พัฒนางานครั้งตอไป

3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564

เปาหมายของโครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย : กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู : 1. ผูเรียนนําความรูมาใชในการตอบปญหาวันภาษาไทยและวัน

สุนทรภูได 2. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษภาษาไทย และนําไปสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองมากขึ้น

4. โครงการวันสําคัญกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

4. กําหนดหนาที่รับผิดชอบ

มิถุนายน 2564

ขั้นดําเนินการ (D)  

1. ประชาสัมพันธรูปแบบกิจกรรมใหกับนักเรียนในแตละระดับชั้นทราบ 10 สิงหาคม 2564

2. จัดเตรียมสถานท่ี จัดปายนิเทศ 17 สิงหาคม 2564

3. นักเรียนเขารวมกิจกรรม ASC Science Day MASCOT CONTEST 2021 18 สิงหาคม 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผล

2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

 

25 สิงหาคม 2564
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เปาหมายของโครงการวันสําคัญกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ : 1. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม 2. ผูเรียนเกิดทักษะ กระบวนการ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับฟงความคิด

เห็น และไดรับความรูตางๆจากการทํางานและการเรียนรู  

5. โครงการสงเสริมทักษะวันภาษาไทย : กิจกรรมฝกทักษะการอาน การเขียน และ การสื่อสาร

ขั้นตอนการดําเนินงาน  ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดหนาที่รับ

ผิดชอบ

พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)  

1. ประชาสัมพันธใหผูเรียนชั้น ม.1-6 ทราบ 1 กรกฎาคม 2564

2. ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยการฝกทักษะ

ม.1 การฟง และการเขียนจับใจความ

ม.2 การฟง และการเขียนสื่อความ

ม.3 การอาน การวิเคราะห และการเขียนสื่อความ

ม.4 การแตงโคลงสี่สุภาพ

ม.5 การแตงรายสุภาพ

ม.6 การแตงฉันท

1 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผล

2. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงาน/พัฒนาครั้งตอไป

3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

24 กันยายน 2564

เปาหมายของโครงการสงเสริมทักษะวันภาษาไทย : กิจกรรมฝกทักษะการอาน การเขียน และ การสื่อสาร : 1. ผูเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 2. ผูเรียนมีความ

สามารถในการอาน/ฟง/ดู/พูด/เขียน และสามารถจับประเด็นใจความสําคัญได

6. โครงการคนเกงคณิตคิดคํานวณ

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

17 - 30 พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. จัดเตรียมเอกสารที่ใชในโครงการ

2. ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด

มิถุนายน 2564 - กุมภาพันธ 2565

Page 40 of 82



ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผลโครงการ

2. สรุปรายงานผลตอผูบริหาร

กุมภาพันธ - มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการคนเกงคณิตคิดคํานวณ : 1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 2. ผูเรียนไดรับการฝกทักษะการคํานวณทางคณิตศาสตรมากขึ้น 3. ผูเรียนมี

ทักษะการคิดคํานวณทางคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. โครงการสงเสริมทางทักษะทางศิลปะ : 

7.1 กิจกรรมแสดงผลงานทัศนศิลป

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. ประชุมกลุมสาระฯศิลปะ ปรึกษาหารือถืงการวางแผนโครงการ

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

4. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

1 - 30 มิถุนายน 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ประชุมสมาชิกในกลุมสาระฯ เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม

2. สอนทักษะการสรางงานทัศนศิลปในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6

3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ เพ่ือนํามาแสดงผลงานทัศนศิลป

4. จัดเตรียมพื้นที่สําหรับแสดงนิทรรศการ

5. ติดตั้งผลงานทัศนศิลป

1 กรกฎาคม 2564 - 25 กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผล

2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

3. รวบรวมขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเขารวมกิจกรรม เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนางานครั้งตอไป

4. ประชุมกับสมาชิกภายในกลุมถึงปญหาที่เกิดขึ้น แลวหาทางแกไขปญหา

และนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป

1 - 25 กุมภาพันธ 2565

7.2 กิจกรรมประกวดผลงานทัศนศิลป

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. ประชุมกลุมสาระฯ ศิลปะ ปรึกษาหารือถึงการวางแผนโครงการ

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3. แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินกิจกรรมการประกวดผลงานทัศนศิลป

4. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานหนาที่รับผิดชอบ

1 - 31 ธันวาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ประชุมสมาชิกในกลุมสาระฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม

2. ประกาศรับสมัครผูเขารวมประกวดผลงานทัศนศิลป

3 มกราคม - 11 กุมภาพันธ 2565
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3. จัดบริเวณพื้นที่ประกวดผลงานทัศนศิลป

4. ลงทะเบียนผูเขารวมประกวดผลงาน

5. เร่ิมการประกวดผลงานทัศนศิลปและประกาศผลการประกวด

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผล

2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

3. รวบรวมขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเขารวมกิจกรรม เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนางานครั้งตอไป

4. ประชุมกับสมาชิกภายในกลุมถึงปญหาที่เกิดขึ้น แลวหาทางแกไขปญหา

และนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป

12 - 25 กุมภาพันธ 2565

7.3 กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. ประชุมกลุมสาระฯ ศิลปะ ปรึกษาหารือถึงการวางแผนโครงการ

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3. แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินงาน

4. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานหนาที่รับผิดชอบ

1 - 30 มิถุนายน 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ประชุมสมาชิกในกลุมสาระฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม

2. ฝกซอมดนตรีและนาฏศิลปไทย

3. จัดเวที/พ้ืนที่สําหรับแสดงดนตรีและนาฏศิลปไทย

4. เร่ิมการแสดงดนตรีและนาฏศิลปไทย

1 กรกฎาคม 2564 - 25 กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผล

2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

3. รวบรวมขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเขารวมกิจกรรม เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนางานครั้งตอไป

4. ประชุมกับสมาชิกภายในกลุมถึงปญหาที่เกิดขึ้น แลวหาทางแกไขปญหา

และนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป

1 - 25 กุมภาพันธ 2565

7.4 กิจกรรมการแสดงดนตรีสากลและนาฏศิลปสากล

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. ประชุมกลุมสาระฯ ศิลปะ ปรึกษาหารือถึงการวางแผนโครงการ

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3. แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดําเนินงาน

1 - 30 มิถุนายน 2564
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4. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานหนาที่รับผิดชอบ

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ประชุมสมาชิกในกลุมสาระฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม

2. ฝกซอมดนตรีและนาฏศิลปสากล

3. จัดเวที/พ้ืนที่สําหรับแสดงดนตรีและนาฏศิลปสากล

4. เร่ิมการแสดงดนตรีและนาฏศิลปสากล

1 กรกฎาคม 2564 - 25 กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผล

2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

3. รวบรวมขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเขารวมกิจกรรม เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนางานครั้งตอไป

4. ประชุมกับสมาชิกภายในกลุมถึงปญหาที่เกิดขึ้น แลวหาทางแกไขปญหา

และนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป

1 - 25 กุมภาพันธ 2565

เปาหมายของโครงการสงเสริมทางทักษะทางศิลปะ : 1. ผูเรียนมีทักษะทางศิลปะ 2. ผูเรียนมีความภูมิใจผานกิจกรรม 3. ผูเรียนสามารถนําทักษะทางศิลปะไปใชในชีวิตประจํา

วัน

8. โครงการสงเสริมการแสวงหาความรูภายนอก

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

นักเรียนศึกษารายละเอียดของสถานที่ท่ีสนใจทางอินเทอรเน็ต
กรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A) 

1. ประเมินผลและกํากับติดตามการจัดกิจกรรม

2. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงาน พัฒนางานครั้งตอไป

3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

 

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการสงเสริมการแสวงหาความรูภายนอก : 1. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. ผูเรียนไดรับประสบการณเพิ่มเติมจากการเรียนในหองเรียน

3. ผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณที่ไดจากการทัศนศึกาามาใชในการเรียน และการดําเนินชีวิตประจําวัน

9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 2564
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3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดหนาที่

รับผิดชอบ

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ครูดําเนินการจัดการเรียนการสอน

2. ครูสอบวัดประเมินความรูแกผูเรียน

3. ครูพัฒนาผลสัมฤทธ์ินักเรียนท่ีไมผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู

1 มิถุนายน 2564 - 18 กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ประเมินผล และกํากับติดตามการจัดกิจกรรม

2. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงาน พัฒนางานครั้งตอไป

3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

4 มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน : นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขุึ้น

10. โครงการสงเสริมนวัตกรรม

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

ประชุมครูผูสอนและครูประจําชั้น เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรมและแตงตั้งคณะ

กรรมการตรวจประเมิน

กรกฎาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ผูเรียนแสวงหาความรูตามเร่ืองโครงงานที่ศึกษา

ม.ตน : บอรดเกม เร่ือง การคามนุษย

ม.ปลาย : โมเดลโครงการท่ีนักเรียนสนใจ

2. ผูเรียนนําสงผลงาน 

ม.ตน : นําสงเปนชิ้นงาน

ม.ปลาย : นําเสนอเปนอินโฟกราฟก

กรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ประเมินผล และกํากับติดตามการจัดกิจกรรม

2. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงาน พัฒนางานครั้งตอไป

3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการสงเสริมนวัตกรรม : 1. ผูเรียนชั้น ม.1-5 มีความสามารถในการสรางโครงงานนวัตกรรม 2. ผูเรียนชั้น ม.1-5 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น

11. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย : กิจกรรมการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

พฤษภาคม 2564
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ขั้นดําเนินการ (D)

1. แจงครูผูสอนในแตละระดับชั้นทราบเกี่ยวกับรูปแบบการแขง

2. ผูแทนนักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 ทุกหองเขารวมการประกวด โดยจับกลุม

เปนทีมๆ ละ 5 คน

3. ครูกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ และครูผูสอนจัดแขงขันสวดมนต ชั้น ม.4 -

ม.6 ทางออนไลน โดยผูเขารวมกิจกรรมสามารถสงคลิปวิดีโอผานทาง

mail ครูผูสอน

4. ครูกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ รวมจัดการแขงขันหาผูชนะเลิศระดับชั้นละ

1 ทีม

พฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามและประเมินผลแผนงาน

2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

 

กุมภาพันธ 2565

เปาหมายของโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย : กิจกรรมการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ : 1. ผูเรียนไดมีสวนรวมในการสงเสริม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริยไทย 2. ผูเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองตามหลักพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีไทย 3. ผูเรียนมีสวนในการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาไทย และ

ภูมิปญญาทองถิ่น

12. โครงการวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน กําหนดหนาที่รับผิด

ชอบ

สิงหาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ช้ีแจงความสําคัญของการสอบใหนักเรียนชั้น ม.1-6 ทราบ

2. ติดตอบริษัทเพื่อซ้ือชุดทดสอบ

3. จัดทดสอบทางออนไลนใหแกนักเรียนแตละระดับชั้น

สิงหาคม 2564 - มกราคม 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. แจงผลสอบใหฝายวิชาการและนักเรียนทราบ

2. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตอผูบริหาร

3. นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารไปพัฒนาในการจัด

กิจกรรมครั้งตอไป

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ : นักเรียนรอยละ 90 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามระดับชั้น

13. โครงการสัปดาหหองสมุด

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P) กรกฎาคม 2564
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เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ติดตอสํานักพิมพ

2. ประกวดคําขวัญหองสมุด

3. ประกวดแตงนิทาน

4. ประกวดตอบคําถามจากหนังสือสารานุกรม

5. ประกวดจัดปายนิเทศ

กรกฎาคม 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ประเมินผล

2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

 สิงหาคม - กันยายน 2564

เปาหมายของโครงการสัปดาหหองสมุด : 1. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิตมากขึ้น 2. ผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น

14. โครงการสัปดาหยอดนักอาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ

2. กําหนดเกณฑการคัดเลือกยอดนักอาน โดยยืมหนังสือตามเกณฑท่ี

กําหนด เดือนละไมตํ่ากวา 10 เลม จะไดเปนยอดนักอานประจําเดือน

เมื่อส้ินปการศึกษา ผูเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุด ไดเปนยอดนักอาน

ประจําป

ตลอดปการศึกษา 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ประเมินผลและกํากับติดตาม

2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการสัปดาหยอดนักอาน : 1. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. ผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 3. ผูเรียนมีนิสัย

รักการอาน

15. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

15.1 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุมสาระฯ

คณิตศาสตร

มิถุนายน 2564

ขั้นดําเนินการ (D) กรกฎาคม 2564
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1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงาน และผูรับผิดชอบในกิจกรรม

2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

3. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนภายในโรงเรียน

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

15.2 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง (วันแม)

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ

กรกฎาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงาน และผูรับผิดชอบในกิจกรรม

2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

3. จัดกิจกรรมทําของขวัญใหคุณแม

4. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนภายในโรงเรียน

สิงหาคม 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูล และประเมินผลการดําเนินการ

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

สิงหาคม 2564

15.3 กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (วันพอ)

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุมสาระฯ

วิทยาศาสตร และโทคโนโลยี

พฤศจิกายน 2564

ขั้นดําเนินการ (P)

1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบ

2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

ธันวาคม 2564
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3. จัดกิจกรรมทําของขวัญใหคุณพอ

4. จัดกิจกรรมบําพ็ญประโยชนภายในโรงเรียน

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

ธันวาคม 2564

เปาหมายของโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย : นักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวมมากขึ้น

16. โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม - ประเพณี 

16.1 กิจกรรมวันไหวครู

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุมสาระฯ

ภาษาไทย และกลุมสาระฯ การงานพื้นฐานอาชีพ

พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบในกิจกรรม

2. ประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักเรียนทราบ

3. ฝกซอมพิธีการและบทเพลง

4. จัดประกวดพานไหวครู ระดับ ม.1-6 โดยกลุมสาระการงานพื้นฐาน

อาชีพ จัดซ้ือ เตรียมอุปกรณ ตัดสินการประกวด และแจกรางวัล

5. จัดพิธีไหวครู

มิถุนายน 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

มิถุนายน 2564

16.2 กิจกรรมวันลอยกระทง

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุมสาระฯ

ศิลปะ และกลุมสาระฯ การงานพื้นฐานอาชีพ

พฤศจิกายน 2564

ขั้นดําเนินการ (D) พฤศจิกายน 2564
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1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบในกิจกรรม

2. กําหนดรูปแบบของกิจกรรมวันลอยกระทง

3. ประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักเรียนทราบ

4. กลุมสาระฯ การงานพื้นฐานอาชีพ รับผิดชอบการประกวดประดิษฐ

กระทง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

5. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่กําหนด

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

16.3 กิจกรรมคริสตมาสแฟร

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

พฤศจิกายน 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบในกิจกรรม

2. ประชาสัมพันธกิจกรรมใหผูปกครอง นักเรียน รวมทําบุญ และแบงปน

3. กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมคริสตมาสแฟร 

4. จัดเตรียมสลากและของรางวัลสอยดาว หองเกม รางวัลการแสดง

ประสานงานกับสมาคมผูปกครองฯ และสมาคมศิษยฯ

5. ดําเนินการจัดกิจกรรม

ธันวาคม 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

เปาหมายของโครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม - ประเพณี : 1. ผูเรียนไดแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละตอสวนรวมมากขึ้น 2. ผูเรียนไดแสดงออก

ถึงการมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น

17. โครงการสงเสริมความสัมพันธ : กิจกรรมสรางสัมพันธระดับชั้น ม.1 - ม.6

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับงานปกครอง

พฤษภาคม 2564
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ขั้นดําเนินการ (D)

1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบในกิจกรรม

2. ประสานงานกับวิทยากร เพื่อจัดทํากิจกรรม

3. ประชาสัมพันธใหคุณครูและนักเรียนทราบ

4. นักเรียนเขารวมกิจกรรมตามวัน เวลา ท่ีกําหนด

พฤศจิกายน 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

ธันวาคม 2564

เปาหมายของโครงการสงเสริมความสัมพันธ : กิจกรรมสรางสัมพันธระดับชั้น ม.1 - ม.6 : ผูเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามมากขึ้น 

18. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางจิต

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบภายในกิจกรรม

2. จัดเตรียมหอง ASC Wellness Room

3. ประชาสัมพันธหอง ASC Wellness Room ใหนักเรียน ผูปกครอง ครู

ทราบวัตถุประสงค

4. ประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล

5. ใหคําปรึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคล

6. จัดกิจกรรมใหความรูแกนักเรียน ผูปกครอง ครู

7. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา สถานท่ีที่กําหนด

พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการสงเสริมสุขภาวะทางจิต : 1. ผูเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตประจําวันได 2. ผูเรียนไดรับบริการที่ดีและมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

19. โครงการอภิบาล : กิจกรรมฟนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

พฤษภาคม 2564
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3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

ขั้นดําเนินการ (D)

1. กําหนดวัน เวลา ทางออนไลน

2. จัดทําเอกสารประกอบกิจกรรม

ปการศึกษา 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ดําเนินกิจกรรม

2. ติดตามผลและประเมินผล

3. สรุปและนําเสนอผลการสรุป

กุมภาพันธ 2565

เปาหมายของโครงการอภิบาล : กิจกรรมฟนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก : ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
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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 เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหง

ชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

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. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 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. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 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

จุดเนน

1. โรงเรียนมีการจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มีสภาพแวดลอม และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู

2. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ

3. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรู โดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

กระบวนการพัฒนา

1. โครงการ Extra Curriculum 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ

 

ธันวาคม 2563

2. สํารวจความสนใจของนักเรียน มกราคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. จัดรายวิชาตามความสนใจของผูเรียนในสาขาตางๆ

 

กุมภาพันธ 2564

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และผูที่เกี่ยวของรวมกัน

พิจารณา
กุมภาพันธ 2564

3. วางอัตรากําลังและผูเชี่ยวชาญในการใหความรูในรายวิชาในแตละสาขา กุมภาพันธ 2564

4. ดําเนินการใชหลักสูตร พฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ

 

กันยายน 2564 และ กุมภาพันธ 2565
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2. สรุปผลการใชหลักสูตร  

3. รายงานผลการประเมินตอผูบริหาร มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการ Extra Curriculum : ผูเรียนชั้นม.4-5 มีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิต

2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมศักยภาพครู : กิจกรรมอบรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

มีนาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. กําหนดหัวขอและระยะเวลา

2. สรรหาวิทยากร

3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม คําสั่ง งบประมาณ

4. จัดการอบรม

ปการศึกษา 2564

ขั้นสรุป (C,A)

ติดตามและประเมินแผนงาน และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 
เมษายน 2565

เปาหมายของโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพครู : กิจกรรมอบรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ

และทักษะตามมาตรฐานตําแหนง

3. โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

2. ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

PLC

พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. สมาชิก 8 กลุมสาระการเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเดือนละ 1 ครั้ง

2. นําผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติ

3. เชิญวิทยากรภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ปการศึกษา 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. นําผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติ

2. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

3. ดําเนินการนิเทศและติดตาม

4. รายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PLC 

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) : ครูไดเขารวมแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น
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4. โครงการสงเสริมสุขภาวะทางจิต

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบภายในกิจกรรม

2. จัดเตรียมหอง ASC Wellness Room

3. ประชาสัมพันธหอง ASC Wellness Room ใหนักเรียน ผูปกครอง ครู

ทราบวัตถุประสงค

4. ประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล

5. ใหคําปรึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคล

6. จัดกิจกรรมใหความรูแกนักเรียน ผูปกครอง ครู

7. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา สถานท่ีที่กําหนด

พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการสงเสริมสุขภาวะทางจิต : 1. ผูเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตประจําวันได 2. ผูเรียนไดรับบริการที่ดีและมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

5. โครงการบริการดานโภชนาการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. กําหนดวัน เวลา ในการตรวจ

2. ทําการทดสอบคุณภาพอาหาร และน้ํา

ตลอดปการศึกษา 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินงาน

2. รวบรวมผลการทดสอบและบันทึกผล

3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการ

4. จัดใหมีกิจกรรมในปตอไป

มกราคม 2565
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เปาหมายของโครงการบริการดานโภชนาการ : ผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดรับบริการอาหาร และน้ําดื่มที่มีคุณคา สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัยดานโภชนาการ

อยางมีประสิทธิภาพ

6. โครงการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ใหความรูครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน

2. จัดเตรียมสถานที่ภายในโรงเรียนตามคําแนะนําของกระทรวง

สาธารณสุข

3. ประชาสัมพันธใหผูปกครอง นักเรียน ผูเกี่ยวของทราบแนวปฏิบัติของ

โรงเรียน

ตลอดปการศึกษา 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินงาน

2. สรุปรายงานผลการจัดโครงการ

3. จัดใหมีกิจกรรมในปตอไป

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ผูเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนรูแนวทางการปองกันและดูแลตนเองใหปลอดภัยจากการติด

เช้ือ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 70

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 95.00 65 92.86 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
√ - 65

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 65

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ
√ - 65

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนํา

เสนอผลงาน
√ - 65

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได
√ - 65

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 95.00 65 92.86 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 65

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 65

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 65

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 95.00 65 92.86 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 65

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก

เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 65

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 95.00 65 92.86 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 65

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปา

หมายในการจัดการเรียนรู
√ - 65

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน

ผล
√ - 65

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 65

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 95.00 65 92.86 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู
√ - 65

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง
√ - 65

สรุปผลการประเมิน 92.86 ยอดเยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จุดเนน

1. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเปนแบบอยางท่ีดี

2. ครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. โครงการสงเสริมการแสวงหาความรูภายนอก

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน

1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

นักเรียนศึกษารายละเอียดของสถานที่ท่ีสนใจทางอินเทอรเน็ต
กรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A) 

1. ประเมินผลและกํากับติดตามการจัดกิจกรรม

2. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงาน พัฒนางานครั้งตอไป

3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

 

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการสงเสริมการแสวงหาความรูภายนอก : 1. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. ผูเรียนไดรับประสบการณเพิ่มเติมจากการเรียนในหองเรียน

3. ผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณที่ไดจากการทัศนศึกาามาใชในการเรียน และการดําเนินชีวิตประจําวัน

2. โครงการสงเสริมนวัตกรรม

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

ประชุมครูผูสอนและครูประจําชั้น เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรมและแตงตั้งคณะ

กรรมการตรวจประเมิน

กรกฎาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ผูเรียนแสวงหาความรูตามเร่ืองโครงงานที่ศึกษา

ม.ตน : บอรดเกม เร่ือง การคามนุษย

ม.ปลาย : โมเดลโครงการท่ีนักเรียนสนใจ

2. ผูเรียนนําสงผลงาน 

ม.ตน : นําสงเปนชิ้นงาน

ม.ปลาย : นําเสนอเปนอินโฟกราฟก

กรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565

ขั้นสรุป (C,A)

1. ประเมินผล และกํากับติดตามการจัดกิจกรรม

2. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงาน พัฒนางานครั้งตอไป

3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการสงเสริมนวัตกรรม : 1. ผูเรียนชั้น ม.1-5 มีความสามารถในการสรางโครงงานนวัตกรรม 2. ผูเรียนชั้น ม.1-5 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหามากขึ้น
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3. โครงการสัปดาหหองสมุด

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
กรกฎาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ติดตอสํานักพิมพ

2. ประกวดคําขวัญหองสมุด

3. ประกวดแตงนิทาน

4. ประกวดตอบคําถามจากหนังสือสารานุกรม

5. ประกวดจัดปายนิเทศ

กรกฎาคม 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ประเมินผล

2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

 สิงหาคม - กันยายน 2564

เปาหมายของโครงการสัปดาหหองสมุด : 1. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู และการดําเนินชีวิตมากขึ้น 2. ผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเองมากขึ้น

4. โครงการสัปดาหยอดนักอาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
พฤษภาคม 2564

ขั้นดําเนินการ (D)

1. ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ

2. กําหนดเกณฑการคัดเลือกยอดนักอาน โดยยืมหนังสือตามเกณฑท่ี

กําหนด เดือนละไมตํ่ากวา 10 เลม จะไดเปนยอดนักอานประจําเดือน

เมื่อส้ินปการศึกษา ผูเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุด ไดเปนยอดนักอาน

ประจําป

ตลอดปการศึกษา 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. ประเมินผลและกํากับติดตาม

2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการสัปดาหยอดนักอาน : 1. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการดําเนินชีวิต 2. ผูเรียนไดรูจักใชแหลงเรียนรูในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 3. ผูเรียนมีนิสัย

รักการอาน

5. โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา

ขั้นเตรียม (P)

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

2. ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

PLC

พฤษภาคม 2564
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ขั้นดําเนินการ (D)

1. สมาชิก 8 กลุมสาระการเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเดือนละ 1 ครั้ง

2. นําผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติ

3. เชิญวิทยากรภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ปการศึกษา 2564

ขั้นสรุป (C,A)

1. นําผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติ

2. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

3. ดําเนินการนิเทศและติดตาม

4. รายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PLC 

มีนาคม 2565

เปาหมายของโครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) : ครูไดเขารวมแลกเปลี่ยนความรูในการจัดการเรียนการสอนของตนเองกับผูอื่น
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 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. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1.โครงการ Extra Curriculum ผูรับผิดชอบ คือ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ และหัวหนางานหลักสูตร วิธีการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการ ในเดือนธันวาคม 2563 2.สํารวจความสนใจของนักเรียน ในเดือนมกราคม 2564 ขั้นดําเนินการ (D) 1. จัดรายวิชาตามความสนใจของผูเรียนในสาขาตางๆ ในเดือน

กุมภาพันธ 2564 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการและผูท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณา ในเดือนกุมภาพันธ 2564 3. วางอัตรากําลังและผูเชี่ยวชาญในการใหความรูใน

รายวิชาในแตละสาขา ในเดือนกุมภาพันธ 2564 4. ดําเนินการใชหลักสูตร ในเดือนพฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 ขั้นสรุป (C,A) ในเดือนกันยายน 2564 และกุมภาพันธ 2565 1.

ประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 2. สรุปผลการใชหลักสูตร 3. รายงานผลการประเมินตอผูบริหาร ในเดือนมีนาคม 2565

http://www.asc.ac.th/%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%

%e0%b8%a1-5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80/

http://www.asc.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0

%e0%b8%a1/

http://www.asc.ac.th/%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%

2. โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผูรับผิดชอบ หัวหนาและครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) ในเดือนพฤษภาคม 2564 1.เสนอแผนงานเพ่ือขออนุมัติ 2.แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 4.ดําเนิน

การ ข้ันดําเนินการ (D) กิจกรรมวันรพีและวันอาเซียน ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 1.ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ประชาสัมพันธใหนักเรียนทุกระดับทราบ 2.ครูผูสอน

วิชาสังคม คัดเลือกนักเรียนเขารวมกิจกรรมวันรพี 3.ใหนักเรียนชั้น ม.6 จัดปายนิเทศเก่ียวกับประวัติความสําคัญของกฎหมาย 4.ใหนักเรียนชั้น ม.2 จัดปายนิเทศ เพื่อสงเสริมความรู

เก่ียวกับอาเซียนในหองเรียน 5.ผูแทนนักเรียนพูดหนาเสาธงเก่ียวกับความสําคัญของวันรพี 6.ครูกลุมสาระฯสังคมศึกษา จัดแขงขันตอบปญหาบูรณาการเกี่ยวกับกฎหมายและอาเซียน

ระดับช้ัน ม.1-6 หองละ 10 คน ขั้นสรุป (C,A) ในเดือนสิงหาคม 2564 1.ติดตามและประเมินผล 2.รายงานสรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 3. โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ผูรับผิดชอบ หัวหนาและครูกลุมสาระฯ ภาษาไทย ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) ในเดือนมิถุนายน 2564 1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะ

กรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดหนาที่รับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ (D) กิจกรรมวันภาษาไทยและสุนทรภู ระหวางวันที่ 10

มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564 1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน 2. ประชาสัมพันธรายละเอียดการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ไดรับทราบ 2.1จัด

ปายนิเทศเร่ืองประวัติความเปนมาของวันภาษาไทยและกําเนิดอักษรไทย 2.2จัดปายนิเทศประวัติและผลงานของสุนทรภู 2.3การตอบคําถามภาษาไทยออนไลน 3.คัดเลือกผูเรียนที่มี

ความสามารถเขารวมกิจกรรม ขั้นสรุป (C,A) ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564 1.ติดตามและประเมินผล 2.รับฟงขอคิดเหนและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงาน/พัฒนางานคร้ังตอไป 3.รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร https://www.youtube.com/watch?v=6x2vQZkWJEY 4. โครงการวันสําคัญกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ผูรับผิดชอบ หัวหนาและครูกลุมสาระฯ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) 1. เสนอ

แผนงานเพ่ือขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 4. กําหนดหนาที่รับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ (D) 1. ประชุมครูกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2564 2. ประชาสัมพันธรูปแบบกิจกรรมใหกับนักเรียนในแตละระดับชั้นไดรับทราบ เดือนสิงหาคม 2564 3.

จัดเตรียมสถานที่ จัดบอรด/ปายนิเทศ วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 4. นักเรียนในแตละระดับช้ันเขารวมกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด วันที่ 18 สิงหาคม 2564 4.1 พิธีถวายราชสดุดีพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 4.2 แขงขันตอบปญหา Davinchi ม.1-ม.3 4.3 กิจกรรมดูใหดี มีคําตอบ ม.4-ม.6 4.4 ประกวดวาดภาพ "นวัตกรรมรักษสิ่งแวดลอม" 4.5 ซุมกิจกรรม

วิทยาศาสตรทั่วไป 4.6 ซุมกิจกรรมฟสิกส 4.7 ซุมกิจกรรมเคมี 4.8 ซุมกิจกรรมชีวะ 4.9 ซุมกิจกรรมคอมพิวเตอร 4.10 ซุมกิจกรรม English for science ขั้นสรุป (C,A) 5. ติดตาม และ

ประเมินผล 6. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร https://fb.watch/eEJ67oUVHP/ https://www.facebook.com/photo/?

fbid=3252495594875597&set=pcb.3252496331542190 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3252491461542677&set=pcb.3252494014875755 5. โครงการ

สงเสริมทักษะภาษาไทย ผูรับผิดชอบ หัวหนาและครูกลุมสาระฯ ภาษาไทย ขั้นตอนการดําเนินงาน กิจกรรมฝกทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสาร ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม

2564 1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 2. แตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ (D) ระหวางวัน

ท่ี 1 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2564 1. ครูกลุมสาระฯภาษาไทยประชาสัมพันธใหผูเรียนระดับ ม.1-ม.6 รับทราบ 2. ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยการฝกทักษะ ม.1 การฟง และการเขียน

จับใจความ ม.2 การฟง และการเขียนสื่อความ ม.3 การอาน การวิเคราะห และการเขียนสื่อความ ม.4 การแตงโคลงสี่สุภาพ ม.5 การแตงรายสุภาพ ม.6 การแตงฉันท ขั้นสรุป (C,A) วัน

ท่ี 24 กันยายน 2564 1. ติดตามและประเมินผล 2. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน/พัฒนาครั้งตอไป 3. รายงานผลการดําเนินงาน

ตอผูบริหาร กิจกรรมการแขงขันศักยภาพการใชภาษาไทย ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะ

กรรมการ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ (D) 1. ครูกลุมสาระฯภาษาไทยประชาสัมพันธใหผูเรียนระดับ ม.1-6 รับทราบ วันที่ 1 พฤศจิกายน

2564 2. เตรียมสถานท่ีและเวลาฝกซอมผูเรียนที่มีความสามารถเขารวมกิจกรรม วันที่ 31 มกราคม 2565 3. ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยการแขงขัน วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ม.1 การ

ฟงและการเขียนจับใจความ ม.2 การฟงและการเขียนสื่อความ ม.3 การอาน การวิเคราะห และการเขียนสื่อความ ม.4 การแตงโคลงสี่สุภาพ ม.5 การแตงรายสุภาพ ม.6 การแตงฉันท

ข้ันสรุป (C,A) วันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 1. ติดตามและประเมินผล 2. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน/พัฒนางานครั้งตอไป 3.

รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 6. โครงการคนเกงคณิตคิดคํานวณ ผูรับผิดชอบ หัวหนาและครูกลุมสาระฯคณิตศาสตร ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) วันที่ 17 - 30

พฤษภาคม 2564 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน ขั้นดําเนินการ (D) เดือนมิถุนายน 2564 -

กุมภาพันธ 2565 1. จัดเตรียมเอกสารท่ีใชในโครงการคนเกงคณิตคิดคํานวณ 2. ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด ขั้นสรุป (C,A) เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2565 1. ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 2. สรุปรายงานผลตอผูบริหาร 7. โครงการสงเสริมทักษะทางศิลปะ ผูรับผิดชอบ หัวหนาและครูกลุมสาระฯศิลปะ ขั้นตอนการดําเนินงาน (P) 7.1 กิจกรรมแสดงผล

งานทัศนศิลป ขั้นเตรียม (P) เดือนมิถุนายน 2564 1. ประชุมกลุมสาระศิลปะ ปรึกษาหารือถึงการวางแผนโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่ือวางแผน

การดําเนินงาน หนาที่รับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 1. ประชุมสมาชิกในกลุมสาระฯ เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม 2. สอนทักษะการ

สรางงานทัศนศิลปในระดับ ม.1-6 3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อนํามาแสดงผลงานทัศนศิลป 4. จัดเตรียมพื้นที่สําหรับแสดงนิทรรศการ 5. ติดตั้งผลงานทัศนศิลป ขั้นสรุป (C,A)
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วันท่ี 1 - 25 กุมภาพันธ 2565 1. ติดตามและประเมินผล 2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 3. รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมกิจกรรม เพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนางานคร้ังตอไป 7.2 กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย ขั้นเตรียม (P) วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 1. ประชุมกลุมสาระฯศิลปะ ปรึกษาหารือถึงการวางแผนโครงการ

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 3. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน หนาที่รับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ (D) วันที่ 1 กรกฎาคม

2564 - 25 กุมภาพันธ 2565 1. ประชุมสมาชิกในกลุมสาระฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม 2. ฝกซอมดนตรีและนาฏศิลปไทย 3. จัดเวที/พื้นที่สําหรับแสดงดนตรีและนาฏศิลปไทย 4. เริ่มการ

แสดงดนตรีและนาฏศิลปไทย ขั้นสรุป (C.A) วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ 2565 1. ติดตามและประเมินผล 2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 3. รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากผูเขารวมกิจกรรม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานคร้ังตอไป 4. ประชุมกับสมาชิกภายในกลุมถึงปญหาที่เกิดขึ้น แลวหาทางแกไขปญหา และนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในครั้ง

ตอไป 7.3 กิจกรรมการแสดงดนตรีสากลและนาฏศิลปสากล ขั้นเตรียม (P) เดือนมิถุนายน 2564 1. ประชุมกลุมสาระฯศิลปะ ปรึกษาหารือถึงการวางแผนโครงการ 2. เสนอโครงการ

เพ่ือขออนุมัติ 3. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน หนาที่รับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ (D) วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 25

กุมภาพันธ 2565 1. ประชุมสมาชิกในกลุมสาระฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม 2. ฝกซอมดนตรีและนาฏศิลปสากล 3. จัดเวที/พื้นที่สําหรับแสดงดนตรีและนาฏศิลปสากล 4. เริ่มการแสดง

ดนตรีและนาฏศิลปสากล ขั้นสรุป (C,A) วันท่ี 1 - 25 กุมภาพันธ 2565 1. ติดตามและประเมินผล 2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 3. รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผู

เขารวมกิจกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนางานครั้งตอไป 4. ประชุมกับสมาชิกภายในกลุมถึงปญหาที่เกิดขึ้น แลวหาทางแกไขปญหา และนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป

7.4 กิจกรรมการแสดงดนตรีสากลและนาฏศิลปสากล ขั้นเตรียม (P) เดือนมิถุนายน 2564 1. ประชุมกลุมสาระฯศิลปะ ปรึกษาหารือถึงการวางแผนโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 3. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน 4. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน หนาที่รับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ (D) (กรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565) 1.

ประชุมสมาชิกในกลุมสาระฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม 2. ฝกซอมดนตรีและนาฏศิลปสากล 3. จัดเวลที/พ้ืนที่สําหรับแสดงดนตรี และนาฏศิลปสากล 4. เริ่มการแสดงดนตรีและนาฏศิลป

สากล ขั้นสรุป (C,A) เดือนกุมภาพันธ 2565 1. ติดตามและประเมินผล 2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 3. รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากผูเขารวมกิจกรรม เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนางานคร้ังตอไป 4. ประชุมกับสมาชิกภายในกลุมถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น แลวหาทางแกไขปญหา และนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป 8. โครงการสงเสริมการ

แสวงหาความรูภายนอก ผูรับผิดชอบ หัวหนางานการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 1. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิด

ชอบ 2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 3. ติดตอหาสถานที่ และยานพาหนะ ข้ันดําเนินการ (D) เดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 1. จัดทําจดหมายเวียนแจงผู

ปกครอง และสรางแบบประเมิน 2. จัดทําเอกสารประกอบการไปรวมกิจกรรม 3. นํานักเรียนไปรวมกิจกรรม ขั้นสรุป (C,A) เดือนกันยายน 2564 1. ประเมินผลและกํากับติดตามการจัด

กิจกรรม 2. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน พัฒนางานครั้งตอไป 3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/videos/1009825403078474 9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูรับผิดชอบ หัวหนางานการจัดการเรียน

การสอน กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผน

การดําเนินงาน และกําหนดหนาที่รับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ (D) เดือนมิถุนายน 2564 - กุมภาพันธ 2565 1. ครูดําเนินการจัดการเรียนการสอน 2. ครูสอบวัดประเมินความรูแกนักเรียน

3. ครูพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนท่ีไมผานตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ขั้นสรุป (C,A) เดือนมีนาคม 2565 1. ประเมินผลและกํากับติดตามการจัดกิจกรรม 2. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากผูเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน พัฒนางาน ครั้งตอไป 3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 10. โครงการสงเสริมนวัตกรรม ผูรับผิดชอบ หัวหนางานการจัดการ

เรียนการสอน ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนกรกฎาคม 2564 ประชุมครูผูสอนและครูประจําชั้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

ข้ันดําเนินการ (D) เดือนสิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 1. ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงาน ประกาศหัวโครงงาน 2. ผูเรียนแสวงหาความรูตามเรื่องโครงงานที่ศึกษา 3. ติดตามการ

ทํางานของนักเรียน ครั้งที่ 1 4. ผูเรียนแสวงหาความรูตามเรื่องโครงงานที่ศึกษา 5. ติดตามการทํางานของนักเรียน ครั้งที่ 2 ขั้นสรุป (C,A) เดือนมีนาคม 2565 1. ผูเรียนชั้น ม.1 - ม.5

จัดทําอินโฟราฟฟกนําเสนอผลงาน 2. ประเมินโครงการ https://drive.google.com/file/d/1Pszk-6UkhM3IGN6o-LYhl0-9cAWvaFVX/view?usp=sharing 11. โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณีไทย ผูรับผิดชอบ หัวหนางานการจัดการเรียนการสอน หัวหนาและครูกลุมสาระฯสังคมศึกษา ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนอ

แผนงานเพ่ือขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 11.1 กิจกรรมการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ขั้นดําเนินการ (D)

เดือนพฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 1. ครูผูสอนแตละระดับช้ันประชาสัมพันธใหผูเรียนทราบรูปแบบการแขงขัน 2. ผูแทนนักเรียน ชั้น ม.4 - ม.6 ทุกหองเขารวมการประกวด

โดยจับกลุมเปนทีมๆละ 5 คน 3. ครูกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ จัดแขงขันสวดมนตระดับชั้น ม.4 - ม.6 ผานทาง Online โดยที่ผูเขารวมกิจกรรมสามารถสงคลิปวิดีโอผานทางเว็บไซต

ลิงก เมลล 4. ครูกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯรวมจัดการแขงขันหาผูชนะเลิศระดับช้ันละ 1 ทีม เพื่อรับรางวัลและเกียรติบัตร ขั้นดําเนินการ (D) เดือนพฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ 2565

1. แจงผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการในการดําเนินกิจกรรม 2. ประชุมช้ีแจงใหครูในกลุมสาระฯสังคมฯ ทราบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม 3. ประสานงานและขอความรวมมือจาก

ชุมชนบางรัก 4. ครูและนักเรียน ชั้น ม.2 รวมจัดกิจกรรม ขั้นสรุป (C,A) เดือนกุมภาพันธ 2565 1. ติดตามและประเมินผลแผนงาน 2. รายงานสรุปผลการดําเนินตอผูบริหาร 12.

โครงการวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ ผูรับผิดชอบ หัวหนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ ขั้นตอนการดําเนินงาน เดือนสิงหาคม 2564 ขั้นเตรียม (P) 1. เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ ขั้นดําเนินการ เดือนสิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 1.

ประชาสัมพันธใหนักเรียนช้ัน ม.4 - ม.6 ทราบถึงวัตถุประสงคของการจัดสอบ 2. ติดตอบริษัท เพื่อจัดซื้อชุดทดสอบ 3. จัดทดสอบในแตละระดับชั้น ขั้นสรุป (C,A) 1. แจงผลสอบใหผู

เก่ียวของและผูเรียนทราบ 2. รายงานผลการดําเนินการจัดกิจกรรมตอผูบริหาร 3. นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 13. โครงการ

สัปดาหหองสมุด ผูรับผิดชอบ หัวหนางานหองสมุดและแหลงเรียนรู ครูหองสมุด ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) 1. เสนองบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2564 ขั้นดําเนินการ (D)

เดือนกรกฎาคม 2564 1. ติดตอสํานักพิมพ 2. ประกวดคําขวัญหองสมุด 3. ประกวดแตงนิทาน 4. ประกวดตอบคําถามจากหนังสือสารานุกรม 5. ประกวดจัดปายนิเทศ ขั้นสรุป (C,A)

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 1. ประเมินผล 2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 14. โครงการยอดนักอาน ผูรับผิดชอบ หัวหนางานหองสมุดและแหลงเรียนรู ครูหองสมุด ขั้น

ตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนองบประมาณ ขั้นดําเนินการ (D) ตลอดปการศึกษา 2564 1. ประชาสัมพันธ 2. กําหนดเกณฑการคัดเลือกยอดนักอาน

ข้ันสรุป (C,A) เดือนมีนาคม 2565 1. ประเมินผลและกํากับติดตาม 2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 15. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ผูรับผิดชอบ หัวหนางาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนการดําเนินงาน 15.1 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ขั้นเตรียม (P) เดือนมิถุนายน 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. แตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุมสาระฯคณิตศาสตร ขั้นดําเนินการ (D) เดือนกรกฎาคม 2564 1. ดําเนินการชี้แจง

รายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 3. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนภายในโรงเรียน ขั้นสรุป (C,A) เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 1. ติดตาม

ขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป https://fb.watch/eHooxLreOu/ 15.2 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (วันแม) ขั้นเตรียม (P) เดือนกรกฎาคม 2564 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิด

ชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน รวมกับกลุมสาระฯภาษาตางประเทศ ขั้นดําเนินการ (D) เดือนสิงหาคม 2564 1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงานและ

ผูรับผิดชอบในกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 3. จัดกิจกรรมทําของขวัญใหคุณแม 4. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนภายในโรงเรียน ขั้นสรุป (C,A) เดือนสิงหาคม 2564 1.

Page 63 of 82



ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป https://www.facebook.com/photo/?

fbid=3248865691905254&set=pcb.3248867621905061 15.3 กิจกรรมวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (วันพอ)

ข้ันเตรียม (P) เดือนพฤศจิกายน 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินรวมกับกลุมสาระฯวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ขั้นดําเนินการ (D) เดือนธันวาคม 2564 1. ดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบในกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 3. จัดกิจกรรมทําของขวัญให

คุณพอ 4. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนภายในโรงเรียน ขั้นสรุป (C,A) เดือนธันวาคม 2564 1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สง

เสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป https://www.facebook.com/photo/?fbid=3620419464749873&set=pcb.3620431018082051 16. โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม

และประเพณี ผูรับผิดชอบ หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นตอนการดําเนินงาน 16.1 กิจกรรมวันไหวครู ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.

แตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุมสาระฯ ภาษาไทย และกลุมสาระฯ การงานพื้นฐานอาชีพ ขั้นดําเนินการ (D) เดือน

มิถุนายน 2564 1. ดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบในกิจกรรม 2. ประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 3. ฝกซอมพิธีการและบทเพลง 4. จัดประกวดพานไหว

ครู ระดับ ม.1 - ม.6 โดยกลุมสาระฯ การงานพื้นฐานอาชีพ จัดซื้อ เตรียมอุปกรณ ตัดสินการประกวด และแจกรางวัล 5. จัดพิธีไหวครู ขั้นสรุป (C,A) เดือนมิถุนายน 2564 1. ติดตาม

ขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป https://fb.watch/eIrw0AKNRH/ https://youtu.be/IKQdY14lhn8

https://fb.watch/eIrbcOzFyg/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=3248865691905254&set=pcb.3248867621905061 16.2 กิจกรรมวันลอยกระทง ขั้นเตรียม

(P) เดือนพฤศจิกายน 2564 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุมสาระฯ ศิลปะ และ

กลุมสาระฯ การงานพ้ืนฐานอาชีพ ขั้นดําเนินการ (D) 1. ดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดของงาน และผูรับผิดชอบในกิจกรรม 2. กําหนดรูปแบบของกิจกรรมวันลอยกระทง 3.

ประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักเรียน ผูปกครองทราบ 4. กลุมสาระฯ การงานพ้ืนฐานอาชีพ รับผิดชอบการประกวดประดิษฐกระทง จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 5. กําหนดสถานที่ (วัด) เวลา

เพ่ือนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม ตามวัน เวลา ที่กําหนด 6. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา ท่ีกําหนด ขั้นสรุป (C,A) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 1. ติดตามขอมูลและ

ประเมินผลการดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/a.1031002053691640/3507211206070700/ https://www.facebook.com/photo/?

fbid=3619787158146437&set=pcb.3619792861479200 https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/videos/435474874684781 16.3 กิจกรรมคริสตมาส

แฟร ข้ันเตรียม (P) เดือนพฤศจิกายน 2564 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน ขั้นดําเนินการ

(D) เดือนธันวาคม 2564 1. ดําเนินการช้ีแจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบในกิจกรรม 2. ประชาสัมพันธกิจกรรมใหผูปกครอง นักเรียน รวมทําบญ และแบงปนปจจัย 3. กําหนด

รูปแบบการจัดกิจกรรมคริสตมาสแฟร 4. จัดเตรียมสลาก และของรางวัลสอยดาว หองเกม รางวัลการแสดง ประสานงานกับสมาคมผูปกครองฯ และสมาคมศิษยฯ 5. ดําเนินการจัด

กิจกรรมตามวัน เวลา ที่กําหนด ขั้นสรุป (C,A) เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริมการ

จัดกิจกรรมในปตอไป https://www.facebook.com/photo/?fbid=3633039666821186&set=pcb.3633064993485320 https://www.facebook.com/photo/?

fbid=3637249299733556&set=pcb.3637625929695893 https://drive.google.com/drive/folders/1FbSxuxkfdk-CrWGpfDz-ihsSVETbsecA?

fbclid=IwAR3eqPcW6uG2hRpSyPxsjsYJ3NVt9mQ3lEr3CqEPI_QoaDxaUpbXtIqPvfw 17. โครงการสงเสริมความสัมพันธ ผูรับผิดชอบกิจกรรม หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรมสรางสัมพันธระดับช้ัน ม.1 - ม.6 ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุม

คณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการดําเนินงานรวมกับงานปกครอง ขั้นดําเนินการ (D) เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงานและผูรับผิดชอบใน

กิจกรรม 2. กําหนดตารางคายสรางสัมพันธ ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 3. ประสานงานกับวิทยากร เพื่อจัดทํากิจกรรม 4. ประชาสัมพันธใหคุณครู และนักเรียนทราบ 5. จัดเตรียมสถานที่

อุปกรณท่ีใชจัดกิจกรรม 6. นักเรียนเขารวมกิจกรรมตามวัน เวลาท่ีกําหนด ขั้นสรุป (C,A) เดือน มิถุนายน 2564 1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการ

จัดกิจกรรม 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป https://www.facebook.com/photo/?fbid=3529062303885590&set=pcb.3529065553885265 18. โครงการสงเสริมสุข

ภาวะทางจิต ผูรับผิดชอบ นักจิตวิทยาประจําโรงเรียน ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

3. ประชุมคณะกรรมการ ขั้นดําเนินการ (D) เดือนพฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 1. ดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของงาน และผูรับผิดชอบในกิจกรรม 2. จัดเตรียมหอง Wellness

Room 3. ประชาสัมพันธหอง Wellness Room ใหผูปกครอง ครู นักเรียนไดทราบวัตถุประสงคของหอง 4. ประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล 5. ใหคําปรึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคล

6. จัดกิจกรรมใหความรูแกผูปกครอง ครู นักเรียน 7. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนดไว ขั้นสรุป (C,A) เดือนมีนาคม 2565 1. ติดตามขอมูล และประเมินผลการ

ดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป 19. โครงการการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้น

เตรียม (P) เดือน พฤษภาคม 2564 1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน ขั้นดําเนินการ (D) ตลอดป

การศึกษา 2564 1. จัดกิจกรรมการใหความรู ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน 2. จัดเตรียมสถานที่ภายในโรงเรียนตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข 3. ประชาสัมพันธใหผู

ปกครอง นักเรียน และผูเก่ียวของรับทราบแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน ขั้นสรุป (C,A) เดือนกุมภาพันธ 2565 1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินงาน 2. สรุปรายงานผลการจัด

โครงการ 3. จัดใหมีกิจกรรมในปตอไป https://www.facebook.com/photo/?fbid=3806745402783944&set=pcb.3806746546117163

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3428365990621889&set=pcb.3428367743955047 https://www.facebook.com/photo/?

fbid=3390607644397724&set=pcb.3390612367730585 20. โครงการบริการดานโภชนาการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนอโครงการเพื่อ

อนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน ขั้นดําเนินงาน (D) ตลอดปการศึกษา 2564 1. กําหนดวัน เวลา ในการตรวจ 2.

ทําการทดสอบคุณภาพอาหาร ทําการทดสอบคุณภาพนํ้า ขั้นสรุป (C,A) เดือนมกราคม 2565 1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินงาน 2. รวบรวมผลการทดสอบและบันทึกผล

3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการ 4. จัดใหมีกิจกรรมในปตอไป https://www.facebook.com/photo/?fbid=3806746122783872&set=pcb.3806746546117163 21. โครงการ

อภิบาล ผูรับผิดชอบกิจกรรม หัวหนางานอภิบาลและแพรธรรม 21.1 กิจกรรมฟนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ขั้นเตรียม (P) เดือนมิถุนายน 2564 1. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 2.

ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ขั้นดําเนินการ (D) เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2564 (ตามวันที่กําหนด) 1. ติดตอสถานที่ กําหนดวัน เวลา ที่จะจัดกิจกรรม 2. จัด

เตรียมตารางเวลา และเอกสารประกอบกิจกรรม 3. ออกจดหมายเวียน แจงผูปกครองรับทราบ 4. ดําเนินกิจกรรม ขั้นสรุป (C,A) เดือน ตุลาคม 2564 1. ติดตามขอมูล และประเมินผล

การดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป 21.2 กิจกรรม Y.C.S ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. แตงตั้งคณะกรรมการการ เพื่อ

วางแผนการดําเนินงาน 2. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ขั้นดําเนินการ (D) เดือนมิถุนายน 2564 - กุมภาพันธ 2565 1. กําหนดวัน เวลาที่จะจัดกิจกรรม 2. จัด

เตรียมตารางเวลา และเอกสารประกอบกิจกรรม 3. ดําเนินกิจกรรมท่ีปลูกฝงใหนักเรียนรูจักพระเยซูเจามากยิ่งขึ้น ขั้นสรุป (C,A) เดือนมีนาคม 2565 1. ติดตามขอมูล และประเมินผล

การดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป 21.3 กิจกรรมพลมารีย ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิด
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ชอบ 2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน ขั้นดําเนินการ (D) เดือนมิถุนายน 2564 - กุมภาพันธ 2565 1. กําหนดวัน เวลาที่จะจัดกิจกรรม 2. ดําเนินกิจกรรมดวยการ

จัดประชุมกลุมสวดสายประคํา เสริมสรางกิจศรัทธา) ขั้นสรุป (C,A) เดือนมีนาคม 2565 1. ติดตามขอมูล และประเมินผลการดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริม

การจัดกิจกรรมในปตอไป 21.4 กิจกรรมปกปองดูแลนักเรียน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการ

ดําเนินงาน ขั้นดําเนินการ (D) เดือนมิถุนายน 2564 - กุมภาพันธ 2565 1. กําหนดวัน เวลาท่ีจะจัดกิจกรรม 2. ดําเนินกิจกรรม ขั้นสรุป (C,A) เดือนมีนาคม 2565 1. ติดตามขอมูล และ

ประเมินผลการดําเนินการ 2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 3. สงเสริมการจัดกิจกรรมในปตอไป 22. โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพครู ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P)

เดือนมีนาคม 2564 1. เสนอแผนงาน เพ่ือขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 4. ดําเนินการ ขั้นดําเนินการ (D) เดือน

พฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 กิจกรรมการอบรมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 1. กําหนดหัวขอ และระยะเวลา 2. สรรหาวิทยากร 3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม คําสั่ง งบประมาณ

4. จัดการอบรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ข้ันสรุป (C,A) เดือน เมษายน 2565 1. ติดตามและประเมินแผนงาน และรายงาน 2. สรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3890566654401818&set=pcb.3890611487730668 https://www.facebook.com/photo/?

fbid=3872485752876575&set=pcb.3872486956209788 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3560555567402930&set=pcb.3560584057400081

https://youtu.be/28uGxdQ3Qak 23. โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC 2. ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ PLC ขั้นดําเนินการ (D) เดือนกรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 1. สมาชิก 8 กลุมสา

ระฯ แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เดือนละ 1 ครั้ง 2. เชิญวิทยากรภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 3. นําผลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติ ขั้นสรุป (C,A) เดือน เมษายน 2565 1. ติดตาม

และประเมินผลการจัดกิจกรรม 2. สรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 3. รายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PLC

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.โครงการ Extra Curriculum ผูรับผิดชอบ คือ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ และหัวหนางานหลักสูตร วิธีการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการ ในเดือนธันวาคม 2563 2.สํารวจความสนใจของนักเรียน ในเดือนมกราคม 2564 ขั้นดําเนินการ (D) 1. จัดรายวิชาตามความสนใจของผูเรียนในสาขาตางๆ ในเดือน

กุมภาพันธ 2564 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการและผูท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณา ในเดือนกุมภาพันธ 2564 3. วางอัตรากําลังและผูเชี่ยวชาญในการใหความรูใน

รายวิชาในแตละสาขา ในเดือนกุมภาพันธ 2564 4. ดําเนินการใชหลักสูตร ในเดือนพฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 ขั้นสรุป (C,A) ในเดือนกันยายน 2564 และกุมภาพันธ 2565 1.

ประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 2. สรุปผลการใชหลักสูตร 3. รายงานผลการประเมินตอผูบริหาร ในเดือนมีนาคม 2565

http://www.asc.ac.th/%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%

%e0%b8%a1-5-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80/

http://www.asc.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0

%e0%b8%a1/

http://www.asc.ac.th/%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%

2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพครู ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนมีนาคม 2564 1. เสนอแผนงาน เพื่อขออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุม

คณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 4. ดําเนินการ ขั้นดําเนินการ (D) เดือนพฤษภาคม 2564 - เมษายน 2565 กิจกรรมการอบรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 1. กําหนดหัวขอ

และระยะเวลา 2. สรรหาวิทยากร 3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม คําสั่ง งบประมาณ 4. จัดการอบรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ขั้นสรุป (C,A) เดือน เมษายน 2565 1. ติดตามและ

ประเมินแผนงาน และรายงาน 2. สรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร https://www.facebook.com/photo/?fbid=3890566654401818&set=pcb.3890611487730668

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3872485752876575&set=pcb.3872486956209788 https://www.facebook.com/photo/?

fbid=3560555567402930&set=pcb.3560584057400081 https://youtu.be/28uGxdQ3Qak 3. โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม

(P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 2. ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ PLC ขั้นดําเนินการ (D)

เดือนกรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 1. สมาชิก 8 กลุมสาระฯ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เดือนละ 1 ครั้ง 2. เชิญวิทยากรภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 3. นําผลที่ไดจากการแลก

เปล่ียนไปปฏิบัติ ขั้นสรุป (C,A) เดือน เมษายน 2565 1. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 2. สรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 3. รายงานผลการดําเนินงานตามกระบวนการ

PLC 4. โครงการการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือน พฤษภาคม 2564 1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะ

กรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ขั้นดําเนินการ (D) ตลอดปการศึกษา 2564 1. จัดกิจกรรมการใหความรู ครู บุคลากร และนักเรียนใน

โรงเรียน 2. จัดเตรียมสถานท่ีภายในโรงเรียนตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข 3. ประชาสัมพันธใหผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของรับทราบแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน ขั้น

สรุป (C,A) เดือนกุมภาพันธ 2565 1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินงาน 2. สรุปรายงานผลการจัดโครงการ 3. จัดใหมีกิจกรรมในปตอไป

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3806745402783944&set=pcb.3806746546117163 https://www.facebook.com/photo/?

fbid=3428365990621889&set=pcb.3428367743955047 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3390607644397724&set=pcb.3390612367730585 5. โครงการ

บริการดานโภชนาการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ข้ันเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 2. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 3. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ

วางแผนการดําเนินงาน ขั้นดําเนินงาน (D) ตลอดปการศึกษา 2564 1. กําหนดวัน เวลา ในการตรวจ 2. ทําการทดสอบคุณภาพอาหาร ทําการทดสอบคุณภาพน้ํา ขั้นสรุป (C,A) เดือน

มกราคม 2565 1. ติดตามขอมูลและประเมินผลการดําเนินงาน 2. รวบรวมผลการทดสอบและบันทึกผล 3. สรุปรายงานผลการจัดโครงการ 4. จัดใหมีกิจกรรมในปตอไป

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3806746122783872&set=pcb.3806746546117163

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. โครงการสงเสริมการแสวงหาความรูภายนอก ผูรับผิดชอบ หัวหนางานการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 1. แตงตั้ง

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ 2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 3. ติดตอหาสถานที่ และยานพาหนะ ขั้นดําเนินการ (D) เดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 1. จัดทํา

จดหมายเวียนแจงผูปกครอง และสรางแบบประเมิน 2. จัดทําเอกสารประกอบการไปรวมกิจกรรม 3. นํานักเรียนไปรวมกิจกรรม ขั้นสรุป (C,A) เดือนกันยายน 2564 1. ประเมินผลและ

กํากับติดตามการจัดกิจกรรม 2. รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน พัฒนางานครั้งตอไป 3. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/videos/1009825403078474 2. โครงการสงเสริมนวัตกรรม ผูรับผิดชอบ หัวหนางานการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน

การดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนกรกฎาคม 2564 ประชุมครูผูสอนและครูประจําช้ัน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรมและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน ขั้นดําเนินการ (D)
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เดือนสิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 1. ผูเรียนนําเสนอหัวขอโครงงาน ประกาศหัวโครงงาน 2. ผูเรียนแสวงหาความรูตามเรื่องโครงงานที่ศึกษา 3. ติดตามการทํางานของนักเรียน ครั้ง

ท่ี 1 4. ผูเรียนแสวงหาความรูตามเรื่องโครงงานที่ศึกษา 5. ติดตามการทํางานของนักเรียน ครั้งที่ 2 ขั้นสรุป (C,A) เดือนมีนาคม 2565 1. ผูเรียนชั้น ม.1 - ม.5 จัดทําอินโฟราฟฟกนํา

เสนอผลงาน 2. ประเมินโครงการ 3. โครงการสัปดาหหองสมุด ผูรับผิดชอบ หัวหนางานหองสมุดและแหลงเรียนรู ครูหองสมุด ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) 1. เสนองบ

ประมาณ เดือนกรกฎาคม 2564 ขั้นดําเนินการ (D) เดือนกรกฎาคม 2564 1. ติดตอสํานักพิมพ 2. ประกวดคําขวัญหองสมุด 3. ประกวดแตงนิทาน 4. ประกวดตอบคําถามจากหนังสือ

สารานุกรม 5. ประกวดจัดปายนิเทศ ขั้นสรุป (C,A) เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 1. ประเมินผล 2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร

https://drive.google.com/file/d/1Pszk-6UkhM3IGN6o-LYhl0-9cAWvaFVX/view?usp=sharing 4. โครงการยอดนักอาน ผูรับผิดชอบ หัวหนางานหองสมุดและแหลงเรียนรู ครู

หองสมุด ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. เสนองบประมาณ ขั้นดําเนินการ (D) ตลอดปการศึกษา 2564 1. ประชาสัมพันธ 2. กําหนดเกณฑการคัด

เลือกยอดนักอาน ขั้นสรุป (C,A) เดือนมีนาคม 2565 1. ประเมินผลและกํากับติดตาม 2. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 5. โครงการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC ขั้นตอน

การดําเนินงาน ขั้นเตรียม (P) เดือนพฤษภาคม 2564 1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 2. ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

PLC ขั้นดําเนินการ (D) เดือนกรกฎาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 1. สมาชิก 8 กลุมสาระฯ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เดือนละ 1 ครั้ง 2. เชิญวิทยากรภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 3.

นําผลท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติ ขั้นสรุป (C,A) เดือน เมษายน 2565 1. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 2. สรุปผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 3. รายงานผลการดําเนิน

งานตามกระบวนการ PLC

4. จุดควรพัฒนา

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการนําไปใช และเผยแพร

กระบวนการบริหารและการจัดการ

สถานศึกษาควรพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผูสอนควรไดรับการพัฒนาใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู

5. แนวทางการพัฒนา

สถานศึกษา ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนทุกคน ผานกระบวนการพัฒนาครู โดยใชชั้นเรียนและโรงเรียนเปนฐาน เพื่อมุงสูการเปน โรงเรียนในฐานะ

ชุมชนแหงการเรียนรู School as Learning Community หรือ SLC โดย

1. สถานศึกษา สรางวิสัยทัศนใหมรวมกัน เด็กทุกคนไดรับสิทธิในการเรียนรู ความเสมอภาค และคุณภาพการเรียนรูสูงขึ้น และเตรียมพรอมสังคมสําหรับระบอบประชาธิปไตย ทุกคน

ตางเปนศูนยกลางในโรงเรียน

2. สถานศึกษายึด 3 ปรัชญาสําคัญ ปรัชญาแหงความเปนสาธารณะ ปรัชญาความเปนประชาธิปไตย และ ปรัชญาแหงความเปนเลิศ โดยใชระบบกิจกรรม เพื่อชวยฝกฝนครูและนักเรียน

ใหมีการเรียนรูแบบรวมมือรวมพลังในหองเรียน

3. สถานศึกษามุงเนนไปท่ีการเปลี่ยนวัฒนธรรมใหมในการเรียนรูรวมกันของ "ทุกคน" ในโรงเรียน มีนักเรียน ครู ผูบริหาร เปนหลัก และมีนักการศึกษา นักวิชาการ เครือขายผูปกครอง

และผูท่ีสนใจเร่ืองการเรียนรูของเด็ก ๆ มาเรียนรูรวมกัน

6. ความตองการชวยเหลือ

โครงสรางสนับสนุนการเรียนรูของครู มีช้ันเรียนเปนศูนยกลางของทุกกลไกท่ีเก่ียวของ พื้นที่สําคัญและ กําลังหลักในการพัฒนาเชิงวิชาชีพ โดย

1. พ้ืนท่ีสําคัญ ไดแก 1.1 ชั้นเรียน 1.2 โรงเรียน 1.3 ศูนยฝกอบรม และมหาวิทยาลัย

2. กําลังหลัก ไดแก 2.1 ผูใหคําแนะนําที่ดีในการพัฒนาการสอน 2.2 เพื่อนครูท่ีสอนในระดับช้ันเดียวกัน 2.3 ครูใหญ ผูอํานวยการ และผูชวย 2.4 ศึกษานิเทศก และคณาจารย

มหาวิทยาลัย

ดานพ้ืนท่ีสําคัญ ตองการไดรับการสนับสนุนจากศูนยฝกอบรมและมหาวิทยาลัย 

ดานกําลังหลัก ตองการไดรับการคําแนะนําจากศึกษานิเทศก และคณาจารยมหาวิทยาลัย

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- รางวัลปญญาภิวัฒน รางวัลเกียรติคุณ สาขาสถานศึกษาดีเดน

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

แนวทางการดําเนินงานโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ One Teacher One Innovation

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา แบงเปน 8 ขั้นตอนในแตละกิจกรรม ดังนี้
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กิจกรรมกอนการฝกอบรม

ข้ันตอนท่ี 1 สรรหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่

ข้ันตอนท่ี 2 เขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ

ข้ันตอนท่ี 3 การแจงเวียน ประชาสัมพันธ และทําบัญชีรายช่ือผูเขารับการฝกอบรม

ข้ันตอนท่ี 4 ประสานงานดานการฝกอบรม

กิจกรรมระหวางการฝกอบรม

ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการฝกอบรม

กิจกรรมหลังการฝกอบรม

ข้ันตอนท่ี 6 รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปคาใชจาย

ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินผลการฝกอบรม

ข้ันตอนท่ี 8 เผยแพรผลโครงการการจัดฝกอบรมทางชองทางตางๆ ท่ีเห็นสมควร อาทิ เว็บไซต จุลสาร ฯลฯ

สวนท่ี 1 

กิจกรรมกอนการฝกอบรม

ขั้นตอนที่ 1 สรรหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ ประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้

1. สรรหาหลักสูตร การสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมายในการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ โดยระบุปญหา และความจําเปนที่จะตองมีการ ฝก

อบรมเชิงปฏิบัติการ กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ กําหนดกลุมเปาหมาย ประเด็น และขอบเขตของเนื้อหา การดําเนินการจัดการฝก

อบรมเชิงปฏิบัติการ One Teacher One Innovation สภาพปญหา คือ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อาจมีเขาใจที่คลาดเคลื่อนและไมตรงกัน

ในเร่ืองของนวัตกรรมทางการศึกษา จึงไดดําเนินการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหบุคลากรทุกฝายมีความรู ความเขาใจตรงกัน และเพื่อสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งกันและกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน กลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีทั้งผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หัวขอในการฝกอบรมประกอบดวย ทําไมตองสรางนวัตกรรม การสรางและพัฒนานวัตกรรมทําอยางไร มี

แนวคิดใดบางที่ชวยใหเกิดการสราง และพัฒนานวัตกรรม วิธีการสราง และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตัวอยางผลงานนวัตกรรมที่

ประสบความสําเร็จ เปนตน

2. สรรหาวิทยากร การคัดเลือก สรรหา วิทยากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ มีประสบการณ เหมาะสมกับหัวขอที่จะบรรยาย โดยพิจารณา

จากประวัติ ประสบการณในการบรรยายที่ผานมา ประสานวิทยากรอยางไมเปนทางการ แจงรายละเอียดหัวขอ ขอบเขตของเนื้อหา วัตถุประสงค วัน เวลา

สถานที่ และกลุมเปาหมาย ของผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบุจํานวน อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง เปนตน

3. ติดตอและสรรหาสถานที่ การติดตอประสานงาน เลือกสถานที่ ควรพิจารณาที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่กําหนดในหลักสูตร หัองพัก อาหาร หองฝกอบรม

สถานที่ทํากิจกรรม ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จะตองมีความพรอม และควรสํารวจสถานที่กอนจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หากสถานที่

ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอยูตางจังหวัด ควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติมผานชองทานออนไลนตางๆ (ถามี) หรือสอบถารมจากพนักงานขาย (Sales) ของ

สถานที่ หรือ เจาหนาที่ในสํานักงานพ้ืนที่น้ันๆ

การดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ One Teacher One Innovation ไดเลือกระบบ Zoom Cloud Meetings เพราะสามารถเชื่อมตอกับผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ไดในทุกสถานท่ี โดยไมจํากัดเวลา สามารถสนทนาโตตอบระหวางวิทยาการ และผูเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลนแบบเห็นหนาตา (Face to Face) มีฟงกชั่นการแชรภาพหนา

จอแบบคุณภาพสูง รวมถึงระบบการสงขอความถึงกัน ระหวางผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ แชรภาพหนาจอ รูปภาพ หนาเว็บ ไฟลใน Google Drive ไฟลใน Dropbox ไฟลใน Box

ได โดยรองรับผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติไดมากถึง 1,000 คน แบงกลุมยอยไดมากถึง 49 หอง

ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงการและอนุมัติโครงการ 

ขั้นตอนที่ 3 การแจงเวียน และทําบัญชีรายช่ือผูเขารับการฝกอบรม โดยทําเปนหนังสือเชิญเขาอบรม และสรางฟอรมเก็บขอมูล ซึ่งเลือกใชวิธีการลงทะเบียนผานระบบ Google

Form

ขั้นตอนที่ 4 ประสานงานดานการฝกอบรม

4.1 เปนการประสานงานดานการฝกอบรม เชน การประสานวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ โสตทัศนูปกรณ อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการฝกอบรม จัดทําคํากลาว

พิธีเปดการฝกอบรม

4.2 การจัดเตรียมสถานที่ โสตทัศนูปกรณ เปนการประสานกันกับเจาหนาท่ีของสถานที่กอนทุกครั้ง ที่จะมีการจัดการฝกอบรม เพื่อใหมีการจัดเตรียมสถานที่สําหรับการฝกอบรม ใน

กรณีท่ีมีการฝกอบรมโดยใชสถานท่ีจากหนวยงานภายนอก หากเปนกรณีใชสถานที่การฝกอบรมภายในสถานศึกษา ผูจัดการฝกอบรมจะตองดําเนินการจัดเตรียมสถานที่เอง ซึ่งสวนใหญ

จะจัดในรูปแบบหองเรียน มีโตะ และเกาอี้ ใหประธานนั่งบนเวที เพื่อทําพิธีเปดการฝกอบรม และวิทยากรน่ังบรรยาย และมีโตะสําหรับผูจัดการฝกอบรมกลาวรายงานดานลางเวที

4.3 ประสานงานเกี่ยวกับเร่ืองอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม 

4.4 เตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม

4.5 จัดทําคํากลาวพิธีเปด ดําเนินการวิเคราะหโครงการ สรุปเนื้อหาของโครงการการฝกอบรม เพื่อนํามาทําคํากลาวเปดการฝกอบรม คํากลาวรายงาน
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4.6 จัดทําแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม สําหรับผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในความพึงพอใจที่มีตอโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในดานตางๆ ดังนี้

1) ความเหมาะสมของหัวขอการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

2) เนื้อหาสาระแตละหัวขอ

3) ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากร

4) ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

5) บรรยากาศโดยรวมของโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

6) การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีสวนสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม และเปนประโยชนตอสถานศึกษา สามารถนําไปปรับใชพัฒนาสถานศึกษาได

7) ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมระหวางการฝกอบรม

ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

5.1 กลาวตอนรับผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และประธานในพิธี

5.2 ลงทะเบียน แจกเอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

5.3 บริหารจัดการ ดูแล ใหผูเขาหองประชุมตามเวลาท่ีกําหนด

5.4 เตรียมความพรอมของหองฝกอบรม เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ปายตั้งโตะ แฟมคํากลาว และคํากลาวเปดใหเรียบรอย

5.5 เตรียมอุปกรณถายภาพกิจกรรมในการฝกอบรม

5.6 มอบหมายใหพิธีกรแนะนําตารางเวลาในการฝกอบรม แนะนําวิทยากร เชิญประธาน และผูกลาวรายงานในพิธีเปดการฝกอบรม และแนะนําสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

5.7 จัดเตรียมอาหารวาง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเย็น (ถามี)

5.8 แจกแบบประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมหลังการฝกอบรม

ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปผลการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

7.1 สรุปผลจากแบบประเมินผลโครงการ

7.2 ทํารายงานผลการฝกอบรมรเสนอตอผูบริหาร นําขอมูลท่ีไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงในการฝกอบรมครั้งตอไป

ขั้นตอนที่ 8 เผยแพรผลโครงการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทางชองทางตางๆ

8.1 ทางเว็บไซต (โรงเรียน)

8.2 เสนอบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับชาติ

ประเภทผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา One Teacher One Innovation

ดานผูบริหารสถานศึกษา

1. นวัตกรรมประเภทหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดทําหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมโยงการอนุรักษ และการพัฒนาสภาพแวดลอม

วัฒนธรรม ความรูใหม ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงคตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมใหผูเรียนแตละบุคคลสามารถ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพของตน เกิดสมรรถนะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต โดยแสดงองคประกอบของหลักสูตรที่นําเสนอจากการจัดประสบการณที่ผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติ

ไดประสบความสําเร็จและมีความสุข

2. นวัตกรรมประเภทการวัดและประเมินผล

การจัดทํารูปแบบ กระบวนการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ เปนการประเมินคุณภาพดานตางๆ ของการบริหารจัดการ ดวยวิธีและเครื่องมืออยางหลากหลาย โดยมุงเนน

ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) และผลการประเมินสะทอนการบริหารจัดการ งาน โครงการ กิจกรรม อยางรอบดาน เปนขอมูลพื้นฐานที่พรอมใชในการพัฒนาสถาน

ศึกษาตอไป

3. นวัตกรรมดานจิตวิทยา

การจัดทําเคร่ืองมือ วิธีการในการนําความรูดานจิตวิทยา การบริหารการศึกษา มาใชในกระบวนการแกปญหา หรือพัฒนาบุคลากร ผูเรียนในสถานศึกษาใหสามารถอยูในสังคมได

อยางเปนสุข

ดานครูผูสอน

1. นวัตกรรมประเภทหลักสูตรรายวิชา

การจัดทําหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมโยงการอนุรักษ และพัฒนาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม

ความรูใหม ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงคตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมใหผูเรียนแตละบุคคลสามารถพัฒนาไดเต็ม

ศักยภาพของตน เกิดสมรรถนะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต โดยแสดงองคประกอบของหลักสูตรที่นําเสนอจากการประสบการณที่ผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบความสําเร็จและ

มีความสุข
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2. นวัตกรรมประเภทการจัดกระบวนการเรียนรู

การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ แกปญหา หรือศึกษาคนควา สามารถสรางองคความรูที่มีความหมายแกตนเองตามสิ่งที่ชอบและสนใจ เกิด

การคนพบความรูดวยตนเอง เปนการจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เคารพในสิทธิและหนาที่ของผูเรียน มีการวางแผนและออกแบบ ตลอดจนจัดประสบการณ

อยางมีความหมาย และเปนระบบ มุงประโยชนสูงสุดใหเกิดแกผูเรียน เพื่อใหสามารถเรียนรู และพัฒนาการเรียนรูไดจากประสบการณจริง คิดเปน แกปญหาเปน เกิดสมรรถนะอยางเต็ม

ศักยภาพ

3. นวัตกรรมประเภทส่ิงประดิษฐ สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา

การสรางและพัฒนาช้ินงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค มีรองรอย หลักฐานการนําไปทดลอง หรือใชในกระบวนการการจัดการเรียนรูที่เปนประโยชนจริงกับผูเรียน ซึ่งไดแก 

3.1 สิ่งประดิษฐ ไดแก เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช หรืออื่นๆ ท่ีมีลักษณะเปนผลงานที่เกิดจากการคิดขนจากผูประดิษฐคิดคน ที่เกิดจากการใชความรู ทักษะ

ประสบการณ และความคิดสรางสรรคในการพัฒนา

3.2 สื่อสิ่งพิมพ ไดแก สิ่งประดิษฐ หนังสือ ตํารา นิตยสาร หนังสือพิมพ รายงาน จดหมายเหตุ บันทึก วิทยานิพนธ เอกสารตางๆ

3.3 สื่อเทคโนโลยี เปนสื่อวัสดุ (Software) ที่ผลิตใชควบคูกับอุปกรณ (Hardware) ไดแก วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง คอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน ชุดฝกบท

เรียน

3.4 สื่ออื่นๆ ไดแก สื่อเดี่ยว หรือสื่อเสริม เชน สื่อบุคคล สื่อจากแหลงทรัพยากรการเรียนรู (Resource Center) สื่อการเรียนรู (Learning Resource) สื่อกิจกรรม เกม ที่เห็นถึง

กระบวนการเรียนรู ส่ือโสตทัศนูปกรณตางๆ

4. นวัตกรรมดานจิตวิทยา

การสรางเคร่ืองมือ วิธีการ โดยการนําความรูดานจิตวิทยา การแนะแนวการศึกษามาใชในกระบวนการแกปญหา หรือ พัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาใหสามารถอยูในสังคมไดอยาง

เปนสุข และเรียนรูไดดี เชน การดูแลชวยเหลือผูเรียน การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี  รายกลุม การพัฒนาผูเรียนกลุมพิเศษ และการจัดการชั้นเรียน เปนตน

5. นวัตกรรมประเภทการวัดและประเมินผล

การสรางเคร่ืองมือ กระบวนการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ เปนการประเมินคุณภาพดานตางๆของผูเรียน ดวยวิธีและเครื่องมืออยางหลากหลาย โดยมุงเนนประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic Assessment) และผลการประเมินสะทอนการเรียนรู พฤติกรรม และการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน (Real World) ของผูเรียนอยางรอบดาน เปนขอมูลพื้นฐาน

ท่ีพรอมใชในการพัฒนาผูเรียนตอไป

บุคลากรทางการศึกษา

1. นวัตกรรมประเภทแหลงเรียนรู

การสรางและพัฒนากระบวนการใชแหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อแสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนใหผูเรียน

ใฝเรียนรู แสวงหาความรู และเรียนรูไดอยางกวางขวางและตอเนื่อง เปนสื่อในการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรู รวมคิด

รวมพัฒนา เพ่ือคงคุณคาในการเปนแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน

2. นวัตกรรมประเภทส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา

การสรางและพัฒนาเปนช้ินงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค มีรองรอย หลักฐานการนําไปทดลอง หรือใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่เปนประโยชนจริงกับผูเรียน ซึ่งไดแก

2.1 สิ่งประดิษฐ ไดแก เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณเครื่องใชหรืออื่นๆ ท่ีมีลักษณะเปนผลงานที่เกิดจากการคิดคนขึ้นจากผูประดิษฐคิดคน ที่เกิดจากการใชความรู ทักษะ

ประสบการณ และความคิดสรางสรรคในการพัฒนา

2.2 สื่อสิ่งพิมพ ไดแก สิ่งประดิษฐ หนังสือ ตํารา นิตยสาร หนังสือพิมพ รายงาน จดหมายเหตุ บันทึก วิทยานิพนธ เอกสารตางๆ

2.3 สื่อเทคโนโลยี เปนสื่อวัสดุ (Software) ที่ผลิตใชควบคูกับอุปกรณ (Hardware) ไดแก วีดิทัศน แถบบันทึกเสียง คอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอน ชุดฝกบท

เรียนทางไกล มัลติมีเดียประเภทตางๆ

2.4 สื่ออื่นๆ ไดแก สื่อเดี่ยว หรือสื่อเสริม เชน สื่อบุคคล สื่อจากแหลงทรัพยากรการเรียนรู (Resource Center) สื่อการเรียนรู (Learning Resource) สื่อ กิจกรรม เกม ที่เห็นถึง

กระบวนการเรียนรู ส่ือโสตทัศนูปกรณตางๆ

วิธีการประเมินและเกณฑการประเมินคุณภาพผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา

วิธีการประเมิน

เง่ือนไขการสงผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา One Teacher One Innovation ของโรงเรียนที่ผานการอบรม หลังจากอบรมเสร็จมีเวลา 1 เดือน เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการ

ศึกษา เพ่ือสงเขารวมรับการประเมิน ดังตอไปนี้

1. ผูพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สามารถดําเนินการสราง หรือพัฒนาเปนหมูคณะ คู หรือคนเดียวตามเห็นควร

2. สงโครงรางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

3. สงสไลดนําเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

4. สงนวัตกรรมทางการศึกษาฉบับสมบูรณ หรือกึ่งสมบูรณ (พิจารณาจากที่ปรึกษา)

5. สงส่ืวีดิทัศน เพ่ือนําเสนอนวัตกรรม ไมเกิน 5 นาที

6. ใหโรงเรียนสราง Google drive ใน Google drive ประกอบดวย drive ของคุณครูที่ประสงคสงผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาเขาประกวด โดยระบุ

ประเภท ชื่อ สกุล ขอใหตั้งคา link ระบุวา ใครมีลิงกใหสามารถเปดอานได
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7. สามารถสง link ใหทางวิทยากรประจําโครงการไดต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม 2564

8. คณะกรรมการจะเร่ิมเขาไปตรวจสอบ เพื่อพิจารณาวัดและประเมินผล หรือมีขอเสนอแนะ เพื่อใหปรับแกเปนระยะๆ ตามเห็นสมควรของคณะกรรมการ

จนกวาจะส้ินสุดวันจัด สงวันสุดทายใชเวลา 15 วันใหกรรมการทําการตรวจประเมิน โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เกณฑการประเมินนวัตกรรมทางการศึกษา

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน

1. คุณลักษณะของนวัตกรรมทางการศึกษา

1. หมายถึง มีรูปแบบนวัตกรรมถูกตอง ครบถวน ตามประเภทของนวัตกรรมที่ระบุ

2. หมายถึง นวัตกรรมมีความสอดคลองกับความรู ความสามารถ และการปฏิบัติงาน

ในหนาที่

3. หมายถึง รูปแบบของนวัตกรรมมีจุดเดนที่นาสนใจ แปลกใหม

2. คุณภาพขององคประกอบในนวัตกรรมทางการศึกษา 

1. หมายถึง วัตถุประสงค เปาหมาย ของนวัตกรรมสอดคลองกับสภาพปญหา และ

ความตองการพัฒนา

2. หมายถึง ความสมบูรณในเน้ือหาสาระของนวัตกรรม

3. หมายถึง ความถูกตองตามหลักวิชาการ

3. การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา

1. หมายถึง มีแนวคิด ทฤษฎีรองรับอยางสมเหตุสมผล สามารถอางอิงได

2. หมายถึง แนวคิด ทฤษฎีที่ระบุมีความเปนไปไดในการพัฒนานวัตกรรมใหสัมฤทธิ์

ผล

3. หมายถึง นวัตกรรมมีความสอดคลองตามแนวคิดทฤษฎีที่ระบุ

4. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการศึกษา

1. หมายถึง กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมถูกตองหลักวิชาการ

2. หมายถึง นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด

3. หมายถึง วิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมครอบคลุมในดานเน้ือหา (Content

validity) และโครงสราง (Construct validity)

5. ประสิทธิผลของนวัตกรรมในการแกปญหาหรือพัฒนา

1. หมายถึง สอดคลองตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ระบุไดครบถวน

2. หมายถึง แกปญหา หรือพัฒนาไดตรงตามกลุมเปาหมาย

3. หมายถึง นําไปประยุกตใชในสภาพบริบทที่มีลักษณะใกลเคียงกัน

6. ประโยชนของนวัตกรรมตอกลุมเปาหมาย

1. หมายถึง ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอผูเรียน

2. หมายถึง ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ

3. หมายถึง ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา

7. ประโยชนของนวัตกรรมตอองคกร หนวยงาน

1. หมายถึง ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา

2. หมายถึง ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอวงการวิชาชีพ

3. หมายถึง ผลงานสงผลใหเกิดประโยชนตอชุมชน

8. ความแปลกใหมของนวัตกรรมทางการศึกษา

1. หมายถึง มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและนํามาพัฒนาใหม

2. หมายถึง เปนการพัฒนาตอยอดจากแนวคิดเดิม

3. หมายถึง เกิดแนวคิดแปลกใหม ไมเคยปรากฎมากอน

9. จุดเดนของนวัตกรรม

1. หมายถึง นวัตกรรมมีจุดเดน นาสนใจ สะทอนถึงแนวคิดใหม

2. หมายถึง ใชงาย สะดวก

3. หมายถึง ลงทุนนอย

10. การนําองคความรูจากการไดรับการพัฒนานวัตกรรมไปใชประโยชน 1. หมายถึง นําไปพัฒนาผูเรียน องคกร หรือหนวยงานแบบองครวม ไดความรู ทักษะ

กระบวนการ และเจตคติ

2. หมายถึง นําไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น หรือการบริหารจัดการการศึกษาได

3. หมายถึง สามารถเชื่อมโยง ประยุกตใชในการสอน หรือ การบริหารจัดการใน

สภาพบริบทของตนได
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ระดับผลการประเมิน

คะแนนรวม 28 - 30 หมายถึง ดีเยี่ยม

คะแนนรวม 25 - 27 หมายถึง ดีมาก

คะแนนรวม 22 - 24 หมายถึง ดี

คะแนนรวม 20 - 23 หมายถึง พอใช

คะแนนตํ่ากวา 20 หมายถึง ควรพัฒนาใหม

นอกจากน้ี ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ไดจัดพิธีมอบรางวัล One Teacher One Innovation โดยมีผูทรงคุณวุฒิเขารวมงาน ไดแก

รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ประธานมอบรางวัลในพิธี

ผศ.ดร.นพดล พันธุพาริช นายกสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

ดร.ปทิตตา ปยสกุลเสวี ผูริเริ่มโครงการ One Teacher One Innovation

และ ดร.เดชกุล มัทวานุกูล วิทยากร

ซ่ึงในโอกาสเดียวกัน มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจาก 7 โรงเรียน ประกอบดวย

1. โรงเรียนเซนตโยเซฟ แมแจม

2. โรงเรียนเซนตโยเซฟ ทาแร

3. โรงเรียนเซนตโยเซฟ นครสวรรค

4. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี

5. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลํานารายณ

6. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม

7. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต

เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=3560556877402799&set=pcb.3560584057400081

- นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนในการปกปองและคุมครองนักเรียน

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

ที่มา

แนวทางการปฏิบัตินี้พัฒนาขึ้นตามจิตตารมณพระวรสาร ขอเรียกรองของพระศาสนจักรสากล พระศาสนจักรในประเทศไทย กฎหมายบานเมือง และจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่พึงมี

ของโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียน

หลักการและวัตถุประสงค

เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรโรงเรียนทุกคนปฏิบัติ เพื่อปกปองคุมครองนักเรียนใหปลอดภัยและอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สามารถเติบโต และพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่

และไดรับการคุมครองใหปราศจากการลวงละเมิดใดๆ ซึ่งรวมถึงหนาท่ี โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือและสนับสนุนนักเรียนที่ถูกลวงละเมิดจนแนใจไดวา นักเรียนสามารถปรับตัว

และพฤติกรรมจนเขาสูสภาวะปกติได เพื่อเปนหลักประกันวา นักเรียนจะไดรับการสงเสริมศักดิ์ศรี ปกปองสิทธิที่พึงมี และรับการคุมครองจากการลวงละเมิดตางๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดใน

โรงเรียน
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การทํางานในการปกปองคุมครองนักเรียน

1. การแตงต้ังคณะทํางาน

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางาน

3. การมีสวนรวมของผูปกครอง

4. การสรรหาหรือการวาจางบุคลากรโรงเรียน

5. การอบรมและใหความรูในการคุมครองนักเรียน

ขอกําหนดในการปฏิบัติตอนักเรียนดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Code of Conduct)

1. แนวทางการปฏิบัติทั่วไป

2. การปฏิบัติดานความปลอดภัย

3. พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

4. การสัมผัสทางกายภาพ

5. การปฏิบัติผานสื่อออนไลน (Social Media & Online Contact)

การลวงละเมิดเด็ก (Child Abuse)

1. ประเภทและความหมายของการลวงละเมิดเด็ก

2. การลวงละเมิดระหวางนักเรียนดวยกัน

3. หนาท่ีของบุคลากรโรงเรียน

ขั้นตอนในการแจงเหตุสงสัยและดําเนินการ เมื่อมีการลวงละเมิดตอนักเรียน

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล

ข้ันตอนท่ี 2 การพิจารณา และตัดสินใจในการดําเนินการ

ข้ันตอนท่ี 3 การสนับสนุนและชวยเหลือตอเนื่อง
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- ASC Wellness Room

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

การปฏิบัติงานการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หอง ASC Wellness Room โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ปการศึกษา 2564

ขอมูลเบ้ืองตน

1. การใหบริการ ใหบริการผูรับบริการใชเวลาพบแบบรายบุคคล ในแตละครั้งใชเวลา 45-60 นาที แบงเปน 2 กรณี ไดแก

การพบเพียงครั้งเดียว เกิดขึ้นในกรณีที่ผูรับบริการตองการระบายหรือพูดคุยระยะสั้น ปญหาสามารถแกไขไดในครั้งเดียว

การพบหลายคร้ัง ในกรณีที่ตองติดตามอาการตอเน่ือง ติดตามสัปดาหละ 1 ครั้ง กรณีปญหาระยะยาว ติดตามสองถึงสามสัปดาหตอครั้ง จํานวนครั้งที่

พบขึ้นอยูกับความรุนแรงของอาการ ระยะเวลาที่สะดวก และเปาหมายในการปรึกษา

ในกรณีที่พบวาผูรับบริการมีความจําเปนตองไดรับการทําจิตบําบัด ผูใหบริการจะสงตอประวัติการรับบริการไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหบริการดานจิตบําบัดตอไป

การใหบริการรองรับท้ังรูปแบบการเรียนแบบออนไซตและออนไลน ดังนี้

1. การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล ณ หอง ASC Wellness room ชั้น 6 อาคาร 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต

2. การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล ผาน Microsoft team/Zoom Video meeting

3. การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาระยะสั้น ผาน Microsoft team Chat

เปดรับพิเศษในกรณีฉุกเฉินหรือปญหาเปนแบบระยะสั้น

หากพบวาเปนปญหาท่ีไมสามารถพูดคุยผานขอความได จะทําการนัดหมายแบบรายบุคคลตอไป
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2. การนัดหมายรับบริการ   

1. ผูรับบริการขอรับบริการคร้ังแรกโดยการกรอกขอมูลผาน Google form

2. สงภาพการนัดหมายผาน Application : LINE OFFICIAL ACCOUNT

3. นักจิตวิทยาติดตอกลับเพ่ือนัดหมายวันเวลารับบริการ แบงเปน 2 ประเภท

นักเรียนและครู : สรางตารางนัดหมายผาน Microsoft team Calendar meeting

ผูปกครอง : สง Link ของ Zoom meeting

3. ชวงเวลาใหบริการ วันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 08.30 – 17.00 น.

4. การรักษาความลับและขอมูลสวนตัว ขอมูลตาง ๆ ของผูรับบริการจะไมสามารถเปดเผยได หากไมไดรับการยินยอมจากผูรับบริการ เวนแต ในกรณีที่ผูรับบริการมีแนวโนม

จะทํารายตัวเองหรือผูอ่ืน ผูใหบริการสามารถดําเนินการใด ๆ ก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผูรับบริการ และสาธารณชน

5. ประเด็นที่พบในการใหบริการ

1. การบริหารจัดการอารมณ ความคับของใจ ความวิตกกังวล ความเศรา และความเครียด

2. การจัดการความคิด ความรูสึก ความคาดหวังท่ีมีตอตนเอง การประเมินความสามารถของตนเองตํ่า

3. ความสัมพันธ การปรับตัวกับบุคคลในสังคม

4. ปญหาในการเรียนออนไลน

5. ปญหาระหวางครอบครัว ไดแก ความหางเหินในครอบครัวที่สงผลตอการใชชีวิต การสื่อสารระหวางบุคคลในครอบครัว ความคาดหวังของผูปกครอง

ความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางรางกายและคําพูด

6. ทักษะการสื่อสารกับเพื่อน

7. ปญหาพฤติกรรมการทํารายตนเอง

8. ปญหาที่มีความเกี่ยวของกับโรคทางจิตเวช

ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการ

1. ขอจํากัดดานเวลาในการใหบริการ เน่ืองจากสถานการณืการเรียนออนไลนที่มีการทํางานหรือสอบในเวลาเรียน ชวงเวลาในการบริการที่เหมาะสมจึงเปด

ใหนักเรียนเพียงเวลาพักและเลิกเรียนเทาน้ัน ทําใหจํานวนผูใชบริการตอวันมีเพียง 1-2 คนตอวันเทานั้น จึงอาจทําใหนักเรียนตองรอนานในการเขารับการ

ปรึกษา บางคร้ังระยะเวลานานจนปญหาเบาบางลงและสามารถจัดการเรื่องราวตามความสามารถตนเองกอนใชบริการแลว หรือในชวงที่มีประชุมหรือนัด

หมายจากดรงเรียนกะทันหันที่ทําใหตองเลื่อนเวลาในการนัดหมายนักเรียน ซึ่งบางครั้งตองเลื่อนประมาณ 3 วัน – 1 สัปดาห เนื่องจากมีนัดหมายในระยะ

เวลาอันใกลหรือนักเรียนไมสะดวกเวลาที่นัดหมายใหม ก็มีผลตอความตอเน่ืองและประสิทธิภาพในการใหคําปรึกษาลดลงเชนเดียวกัน

2. ความพรอมดานการสื่อสาร ปญหาสัญญาณอินเตอรเน็ต และอุปกรณที่ใชในการสื่อสาร ทําใหเกิดความขัดของในการใหบริการ เชน เสียงขาดหาย ไดยิน

ไมชัด กลองคาง เปนตน

3. ความพรอมดานสถานที่ ผูรับบริการบางคนไมสามารถหาพื้นที่ที่เปนสวนตัวได หรือถูกเรียกขัดจังหวะ ทําใหไมสามารถเลาเรื่องราว ความคิด ความรูสึก

ออกมาไดอยางเต็มที่

ความพรอมดานครอบครัว เนื่องจากผูรับบริการสวนใหญเปนนักเรียน ท่ีไมตองการเปดเผยใหครอบครัวทราบวาตนเองเขารับการปรึกษาทางจิตวิทยา เมื่อพบวาปจจัยที่ทําใหเกิด

ปญหาเร้ือรังคือครอบครัว จึงเกิดความยากลําบากในการจัดการและชวยเหลือได นอกจากนี้ ยังพบปญหาในกรณีที่ผูรับบริการควรเขาสูกระบวนการรักษาทางจิตเวชเฉพาะทางที่โรง

พยาบาล หากผูรับบริการไมยินยอมในการเปดเผยกับครอบครัว นักจิตวิทยาจึงสามารถใหคําปรึกษาทางจิตวิทยาและทําจิตบําบัดไดเทานั้น

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/a.1031002053691640/3893273167464500/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3917769795014837&set=pcb.3917770505014766

https://www.facebook.com/assumptionconvent1905/photos/a.1031002053691640/3934872429971240/

https://drive.google.com/file/d/184JxkgoMeVY2P_arirUIYcFjn1CQB2As/view?usp=sharing
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวจันทรเพ็ญ ชีรานนท   ผูอํานวยการ

นางสาวพรญาณี แมนศิริ   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(การกําหนดมาตรฐานและคาเปาหมาย)









รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565)



1 – 22 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ณ ห้องศาสนา อาคาร 1 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้สถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 

1.2 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ นางสาวยุวดี    

     เทียนไชย ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

     กรุงเทพมหานคร เข้ารับเกียรติบัตร “เป็นบุคคล รัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ทาง 

     การศึกษา” 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2564 

   วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายรายหัวนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564 (1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการดำเนินกิจการโรงเรียนในเดือนเมษายน - มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1/2565 

4.2 รางวัลและความภาคภูมิใจ 

4.3 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

5.1 จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล 

5.2 การกำหนดอัตราช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และ 

     แนวทางปฏิบัติ 

5.3 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2564 (1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 

5.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีการศึกษา 2564 (1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 

5.5 SAR ป ี2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ณ ห้องศาสนา อาคาร 1 

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

รายช่ือกรรมการผู้เข้าประชุม 

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 

     ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

3. ผศ.กานน  สมร่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

4. นางอรวรรณ  พยุหนาวีชัย ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

5. นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพย์ไพบูลย์ ผู้แทนครู   กรรมการ 

6. นายเจษฎา  วรรณวิมลกุล ผู้แทนครู   กรรมการ 

7. นางสาวพรญาณี แม้นศิริ  ผู้แทนครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

รายช่ือกรรมการผู้ไม่ได้เข้าประชุม 

1. ดร.นิตยา  เกิดแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   มีภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้สถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ดังต่อไปนี้ 

     1.1.1 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On site  

1) หลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V T Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษา 

    ต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน  

2) มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม)  

     1.1.2 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เพจ facebook และไลน์ห้องเรียน 

     1.1.3 การจัดการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 ในวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม  

  2565 แบ่งนักเรียนเป็นเลขท่ีคู่-คี่ สลับกันมาเรียน  

     1.1.4 การจัดการเรียนแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ประกอบการโพสต์บทเรียนในระบบ  

  Microsoft Teams สำหรับนักเรียนที่เป็นโควิด 
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1.2 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ นางสาวยุวดี    

เทียนไชย ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพ 

มหานคร เข้ารับเกียรติบัตร “เป็นบุคคล รัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” 

จากนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ในโอกาสที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการคัดเลือก

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพ มหานคร 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2564 

   วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (หน้า 14 – 22) 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายรายหัวนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2564   

(1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565)    

  รายรับ     20,462,317.21   บาท 

  รายจ่าย    31,259,613  บาท (เงินเดือนอย่างเดียว) 

  รวมรายรับต่ำกว่ารายจ่าย -10,797,295.79  บาท 

สาเหตุที่รายรับต่ำกว่ารายจ่าย  เนื่องจากโรงเรียนมีครูปฏิบัติหน้าที่มานาน และทางโรงเรียนได้ปรับ

เงินเดือนขึ้นทุกปี  อีกทั้งค่าจ้างของครูต่างชาติที่สอนด้านภาษามีราคาสูง  ส่วนของเงินเดือนที่โรงเรียนต้อง

รับผิดชอบจึงมสีูงมาก 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการดำเนินกิจการโรงเรียนในเดือนเมษายน - มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1/2565 

    4.1.1 ฝ่ายบริหารจัดการ 

1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 

23 สี่พระยา เข้าตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 

ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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     4.1.2 ฝ่ายวิชาการ 

1) เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ต้อนรับและรับมอบตัวนิสิตจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคต้น ปีการศึกษา2565 จำนวน 3 คนโดยมี ผศ.
ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ อาจารย์นิเทศทั่วไปเป็นผู้ส่งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องศาสนา อาคาร 1 เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  

2) ทีมงาน DifferSheet มาให้ความรู้ เรื่อง การใช้งานสมุดบันทึกดิจิทัลแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ฟีเจอร์ Worksheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2565 
     4.1.3 ฝ่ายบุคลากร 

1) การอบรมเรื่อง “การทำความเข้าใจกับปัญหาวัยรุ่นและวิธีการดูแลนักเรียน” โดย มิสตรีประดับ 
อุทัยเศรษฐวัฒน์ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ณ ห้องประชุมชั ้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

2) การอบรมคุณธรรม โอกาสเปิดปีการศึกษา 2565" โดยคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

3) การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเซอร์ มารี-อักแนส บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั ้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื ่อวันที ่ 28 
พฤษภาคม 2565  
     4.1.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 เมื่อวันที่ 18 – 
20 พฤษภาคม 2565 

2) เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ปฐมนิเทศ และบรรยายให้ความรู้
แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และคณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2565  

3) กิจกรรมค่ายสร้างความสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 โดย คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ให้การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อคิดในการดำเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2565 

4) กิจกรรมรับน้องนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการสภา
นักเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

5) พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลง ASC Singing Contest 2022 ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค์ อาคาร 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 
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6) กิจกรรมสายสัมพันธ์พ่ี-น้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นส่วน

หนึ่งของโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 

 

7) งานแนะแนว จัดบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวสู่การเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร ให้กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 38 คน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

 

8) งานแนะแนว จัดบรรยายหัวข้อ English Track Program Information Session for 2023 Intakes , 
Tokyo International University ประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28 คน 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 

9) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี
เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ เป็นประธาน พร้อมกับให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่สภานักเรียน และร่วมประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อนำมาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2565 

 
 10) กิจกรรมจัดพานไหว้ครู เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณเทอเรสต์ อาคาร 2 และกิจกรรมวัน
ไหว้คร ูประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
 
     4.1.5 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 

1) พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยได้รับ
เกียรติจากคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 
2565 
 

4.2 รางวัลและความภาคภูมิใจ 

     4.2.1 นางสาวปภาวริญฐ์ แก้วมณี มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัล "เยาวชนต้นแบบ ปีที่ ๒" 
สาขาจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้
โครงการ 'เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม' 
 
     4.2.2 ด.ญ.ณัฐรินีย์ เกตุสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งแบบสลาลม WINNER (SURF 
SKATES) “SPEED SURF SKATE” จากรายการ “HATYAI EXTREME FESTIVAL 2022" เมื ่อวันที ่ 9 เมษายน 
2565 ณ ลานหาดใหญ่ หน้าศูนย์การค้า CentralFestival Hatyai 
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     4.2.3 นางสาว พรรณปพร โกศัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล 
1) ถ้วยรางวัลที่ 3 สำหรับการแข่งขัน DUO JAZZ 
2) รางวัล Honorabla Mention (ชมเชย) สำหรับการแข่งขัน DUO CONTEMPORARY 
3) รางวัล Honorabla Mention (ชมเชย) สำหรับการแข่งขัน REPERTOIRE SOLO (BALLET) 

จากการเข้าร่วมการแข่งขันเต้นนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี A.T.O.D. International Dance Competition 2022 ระหว่างวันที่ 5-10 
เมษายน 2565 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์คอมเพล็กซ์ 
 
     4.2.4 ด.ญ.เอนิกา ศรีพัฒนาสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันเต้นระดับนานาชาติ งาน A.T.O.D 2022 (International Dance Competition Bangkok, Thailand) 
ระหว่างวันที่ 5-10 April 2022 
ผลการแข่งขัน 3 รายการ 
1. DUO JAZZ รุ่น Teen ได้ รางวัล ที ่1st   
2. SOLO SONG&DANCE รุ่น Teen ได ้รางวัลที่ 2nd   
3. JAZZ GROUP รุ่น Senior ไดร้างวัลที่ 1st   
 
4.3 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนที่มีผลการสอบ  O-NET ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาของโรงเรียน 

ที ่ ชื่อ    -    นามสกุล ชั้น/ห้อง วิชา คะแนน(ร้อยละ) 

1 ณัฐปภัสร์ ใคร่ครวญ ม.3/4 ภาษาไทย 93.77 

2 สิริกร ศักดิ์ชัยเจริญกุล ม.3/1 คณิตศาสตร์ 90.50 

3 นิชาภา สุขสิงห์ ม.3/1 วิทยาศาสตร์ 74.00 

4 วรัมพร เวทย์วราวุธ ม.3/2 อังกฤษ 93.75 

5 พลอยนภัส ธัญสุนทรสกุล ม.3/5 อังกฤษ 93.75 

 

ที ่ ชื่อ    -    นามสกุล ชั้น/ห้อง วิชา คะแนน(ร้อยละ) 

1 ณภัทร อุดมเดชสวัสดิ์ ม.6/2 ภาษาไทย 77.80 

2 ชาลิสา เขมปัญญา ม.6/4 คณิตศาสตร์ 88.75 

3 ณภัทร อุดมเดชสวัสดิ์ ม.6/2 วิทยาศาสตร์ 63.20 

4 ณัชชา ทองสุข ม.6/2 สังคมศึกษา ฯ 62.00 

5 ปัถยา เขมะจันตรี ม.6/2 ภาษาอังกฤษ 89.96 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอ่ืน ๆ จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 71.53 59.76 49.56 51.19 

คณิตศาสตร ์ 37.00 32.32 24.21 24.47 

วิทยาศาสตร์ 39.41 35.98 31.12 31.45 

ภาษาอังกฤษ 58.64 43.22 33.49 31.11 

เฉลี่ย 51.65 42.82 34.60 34.56 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอ่ืน ๆ จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564 

 

 

 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของระดับโรงเรียน

กับระดับต่าง ๆ จำแนกตามรายวิชา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 พบว่า ค่าเฉลี่ยในระดับโรงเรียนสูง

กว่าค่าเฉลี่ยระดับอ่ืน ๆ ทุกรายวิชา โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  ภาษาไทย 71.53  ภาษาอังกฤษ 58.64  

วิทยาศาสตร์ 39.41 และ คณิตศาสตร์ 37.00 ตามลำดับ 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562-2564  จำแนกตามรายวิชา 

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

 

รายวิชา 
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนจำแนกตามปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

ภาษาไทย 71.97 70.57 71.53 

คณิตศาสตร์ 48.97 46.14 37.00 

วิทยาศาสตร์ 36.78 39.00 39.41 

ภาษาอังกฤษ 61.08 65.78 58.64 

เฉลี่ย 54.70 55.37 51.65 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562-2564 จำแนกตามรายวิชา 

 

 
 

 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

จำแนกตามรายวิชา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 – 2564  พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ทุก

ปีการศึกษา  คือ วิชาวิทยาศาสตร์ 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอ่ืน ๆ จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย  (ร้อยละ)     

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 65.69 54.67 41.35 46.40 

คณิตศาสตร์ 45.77 32.83 19.78 21.28 

วิทยาศาสตร์ 36.10 33.37 27.45 28.65 

สังคมศึกษา 46.88 42.04 34.47 36.87 

ภาษาอังกฤษ 63.27 39.53 26.42 25.56 

เฉลี่ย 51.54 40.49 29.89 31.75 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับระดับอ่ืน ๆ จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2564 

 
 

 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ของระดับ

โรงเรียนกับระดับต่าง ๆ จำแนกตามรายวิชา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 พบว่า ค่าเฉลี่ยในระดับ

โรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี ่ยระดับอื ่น ๆ ทุกรายวิชา โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้ ภาษาไทย 65.69

ภาษาอังกฤษ 63.27  สังคมศึกษา ฯ 46.88 คณิตศาสตร์ 45.77  และวิทยาศาสตร์ 36.10 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามรายวิชาของโรงเรียน 

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ปีการศึกษา 2562-2564 
 

 รายวิชา 
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน จำแนกตามปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

ภาษาไทย 56.20 62.31 65.69 

คณิตศาสตร์ 47.60 48.92 45.77 

วิทยาศาสตร์ 34.78 42.53 36.10 

สังคมศึกษา 42.48 44.88 46.88 

ภาษาอังกฤษ 57.40 58.04 63.27 

เฉลี่ย 47.69 51.34 51.54 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562-2564 จำแนกตามรายวิชา 

 
  

 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

จำแนกตามรายวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 – 2564  พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากปี 

2563 คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

5.1 จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล 

ด้วยโรงเรียนมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล  ประจำปี

การศึกษา 2565 จากการสำรวจนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีจำนวนนักเรียนตามรายละเอียด ดังนี้

  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่ได้รับ นักเรียนที่ไม่ได้รับ 
ม.1 149 149 - 

ม.2 215 215 - 

ม.3 215 215 - 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 579 579 - 

ม.4 258 257 1 

ม.5 198 196 2 
ม.6 246 246 - 

รวมมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

702 699 - 

รวม 1,281 1,278 3 

 

หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล  จำนวน  3  คน   

1. นักเรียน ม.4/3  เนื่องจากเป็นนักเรียนต่างชาติ  ไม่ได้อุดหนุน 1 คน 

2. นักเรียน ม.5/3  เนื่องจากนักเรียนไปเรียนโครงการ ไม่ได้อุดหนุน 1 คน 

3. นักเรียน ม.5/7  เนื่องจากนักเรียนพักการเรียน  ไม่ได้อุดหนุน 1 คน  

 

5.2 การกำหนดอัตราช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และ

แนวทางปฏิบัติ 

1.  ค่าหนังสือเรียน 

2.  เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

3.  เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 

4.  เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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การดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิกาว่าด้วยการกำหนด

มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน  เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่า

เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  พ.ศ.2552  กำหนดให้โรงเรียนยื่นคำขอร้องขอรับเงิน

อุดหนุนจากจำนวนที่มีอยู่จริงของโรงเรียน  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2565  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 โรงเรียนได้รับอุดหนุนตามประมาณการของยอด  เมื่อวันที่  12  เมษายน  2565  รัฐบาลได้โอนเงินเรียน

ฟรี 15 ปี  จำนวน 4 รายการ  จำนวนเงิน 2,076,158 บาท  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
รายการ 

 

 
รัฐบาลโอนมาให้ 12 เมย.65 

(ตามประมาณการ) 

 
เงินที่โรงเรียนต้องได้รับ 

10 มิย.65 

 
รัฐบาลต้องจ่ายเพิ่ม 

1.ค่าหนังสือเรียน 1,012,243 1,434,475 422,232 
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 203,090 282,360 79,270 

3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 438,500 610,050 171,550 

4.ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ 422,325 586,785 164,460 
รวม 2,076,158 2,913,670 837,512 

 

ที่ได้รับ (คน) จ ำนวนเงนิ เป็นค่ำหนังสือ จ ำนวนเงนิ เป็นค่ำอุปกรณ์ จ ำนวนเงนิ ค่ำเคร่ืองแบบ จ ำนวนเงนิ ค่ำกจิกรรม

ที่ได้รับ เรียน ที่ได้รับ กำรเรียน ที่ได้รับ นักเรียน ที่ได้รับ พัฒนำผู้เรียน

อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน

ม.1 149 808 120,392 210 31,290 450 67,050 440 65,560

ม.2 215 921 198,015 210 45,150 450 96,750 440 94,600

ม.3 215 996 214,140 210 45,150 450 96,750 440 94,600

ม.4 257 1,384 355,688 230 59,110 500 128,500 475 122,075

ม.5 196 1,326 259,896 230 45,080 500 98,000 475 93,100

ม.6 246 1,164 286,344 230 56,580 500 123,000 475 116,850

รวม 1,278 1,434,475 282,360 610,050         586,785         

2,913,670           รวมจ ำนวนเงนิที่ขอรับเงนิอุดหนุนทั้งส้ิน                           -  สองล้ำนเก้ำแสนหนึ่งหม่ืนสำมพันหกร้อยเจด็สิบบำทถ้วน  -

ระดับช้ัน

จ ำนวนนักเรียน

จ ำนวนนักเรียนที่ขอรับเงนิอุดหนุน/จ ำนวนเงนิที่ขอรับอุดหนุน

ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน
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 เนื่องจากจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  มีจำนวนนักเรียนที่ได้เงินอุดหนุน 1,443  คน  

ดังนั้นทางโรงเรียนต้องขอเบิกเพิ่มเติมอีก  520  คน  และเมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  ครบแล้ว  

จะดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด 

 

5.3 งบรายได้และค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2564  

(1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 

 

5.4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีการศึกษา 2564 

(1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 

 

5.5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2564 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อ 5.1 และ 5.2 และเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2564 พร้อมให้
นำส่งต้นสังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 

.................................................. 
   (นางสาวพรญาณี   แม้นศิริ) 

                                                                                  ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
.................................................. 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชีรานนท์) 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

ครั้งที่ 3/2564 

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 

ณ ห้องศาสนา อาคาร 1 

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

รายช่ือกรรมการผู้เข้าประชุม 

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 

     ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2. ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

3. ผศ.กานน  สมร่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

4. ดร.นิตยา  เกิดแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

5. นางอรวรรณ  พยุหนาวีชัย ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 

6. นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพย์ไพบูลย์ ผู้แทนครู   กรรมการ 

7. นายเจษฎา  วรรณวิมลกุล ผู้แทนครู   กรรมการ 

8. นางสาวพรญาณี แม้นศิริ  ผู้แทนครู   กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรับโล่รางวัล “ปัญญาภิวัฒน์” รางวัลเกียรติคุณสาขา

สถานศึกษาดเีด่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ 

ห้องดอนเมือง บอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีผลงาน และนวัตกรรมใน 

    การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

2) เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลในองค์กรทางการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อวงการทางการศึกษาให้ 

    เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่าง 

    ต่อเนื่อง 

3) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานโดดเด่น ทั้งก่อให้เกิดการพัฒนา 

         ตนเองของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 
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     4) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ส่งเสริม 

        พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของไทยให้ได้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ภูมิภาค 

        อาเซียนอย่างมีคุณภาพ  

1.2 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้ารับรางวัล "เพชรรัตนชาติ" ครั้งที่ 2 

บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น สาขานักบริหารดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันครู ประจำปี พ.ศ.

2565 จัดโดยสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน ณ MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน เมื่อวันที่ 8 

มกราคม 2565 
 

1.3 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับรางวัล “สดุดีครูเอกชน” คัดเลือกโดย 

     สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ป.ส.กช.) ด้านผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน   

     ส่วนศึกษาธิการภาค 2 กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทราปราการ ประกาศ ณ วันที่ 26    

     มกราคม 2565 โดยคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลที่สำคัญคือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันไม่ 

     น้อยกว่า 30 ปี และดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 

1.4 รายนามผู้ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” Private School Administrators and  
Teachers of the Year 2022 ประจำปี พ.ศ.2565 คัดเลือกโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (ส.ป.ส.กช.) งานวันการศึกษาเอกชน “การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่” โดย
คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลที่สำคัญคือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ครู 
และบคุลากรทางการศึกษาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งสถานศึกษาสามารถเสนอชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวนสถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินร้อยละ 15 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1) นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชีรานนท์  ผู้อำนวยการ 
2) นางสาวพรญาณี  แม้นศิริ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ 
3) นางสาวสุวันเพ็ญ  สิริทรัพย์ไพบูลย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
4) นางสาวสมพร  บัณฑรวรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร 
5) นางสาวอกนิษฐ์  ชาติกานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร 
6) นายกรกวี   ศรีพรพาณิชเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 
7) นายเจษฎา  วรรณวิมลกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
8) นางสาวธนัฐพร  ธรรมโฆษก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
9) นางสาวชลิฎา  ศรีประดู่   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
10) นางสาวธนันดา  พุ่มแสง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
11) นางสาววราภรณ์ เที่ยงแท้    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
12) นายสุทัศน์  ลีดี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
     13) นายสุริยา  แจ่มจำรัส  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
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     14) นางสาวเมย์ริศา  รังสิยานนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     15) นางภรณ ี  สว่างรมย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     16) นางสาวนัทธมน  จิรประภาพงศ์  หัวหน้างานทะเบียน วัดผล 
 

1.5 รายนามผู้ได้รับรางวัล “เจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2565 ได้แก่ นางสาวนิตยา อุ่นหล้า  
คัดเลือกโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ป.ส.กช.) ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่มี
สิทธิได้รับรางวัลที่สำคัญคือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 10 ปีในตำแหน่งนักการภารโรง 
หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือพ่ีเลี้ยง หรือแม่บ้าน  

 

1.6 คุณครูสุขสว่าง ผาแดงสง่า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์  
สาขาเพชรผู้สอน เกียรติคุณด้านกีฬา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  

 

1.7 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 
วิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ 
ผู ้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ สีลม เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ในระดับที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 
5 มกราคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (หน้า 11 - 18) 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 โดยไม่มีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

สรุปการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินอุดหนุน  ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของภาคเรียนที่ 2 ประจำปี

การศึกษา 2564  โรงเรียนได้รับเงินที่รัฐบาลในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 978,265 บาท (เก้าแสนเจ็ด

หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และโรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินสด สำหรับค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับ

นักเรียน ในวันที่  8 มีนาคม 2565  ภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนได้จัดทำแบบสรุปการ

จ่ายเงินอุดหนุน  ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2564 เพ่ือรายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
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รายการ งบประที่ได้รับ 
จำนวน
ที่จ่าย
จริง 

คงเหลือ
ส่งคืน/ 
เบิกเพิ่ม 

สละ
สิทธิ์ 

วิธีการดำเนินการ 

1.ค่าอุปกรณ์การเรียน 317,690 317,690 
- - 

แจกเงินสดคืนให้กับนักเรียนตามท่ี
กระทรวงกำหนด 

2.ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ 660,575 660,575 - - 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านทัศนศึกษา  ด้านเทคโนโลยี (ICT) 

รวม 978,265 978,265 - -  

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 การดำเนินของฝ่ายต่างๆ 
     ฝ่ายบริหารจัดการ 
1) วันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ตรวจสุขภาพนักเรียน 
    ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
 

2) วันที่ 29 มกราคม 2565 การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 
 

3) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้ 
    คำแนะนำในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 
    19) 
 

4) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - วันที่ 16 มีนาคม 2565 รับสมัครนักเรียนใหม่ทางออนไลน์ เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบ3 
 

5) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 วัดตัวตัดชุดสำหรับนักเรียนใหม่ 
 

6) วันที่ 19 มีนาคม 2565 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565  
 

     ฝ่ายวิชาการ 

1) วันที่ 23 มกราคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมและสร้างหุ่นยนต์สะ 

    เต็มเพ่ือการแข่งขัน ครั้งที่ 3 King Mongkut’s STEM Robotics Competition (จัดโดยกรรมการพัฒนา 

    การศึกษาระบบสะเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) โดยมีรายชื่อนักเรียน ดังนี้  
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1. ทีม Overclock : 1.1 ชนนัธร ศรีวรชัย ม.5/4 1.2 กันต์ฤทัย ปฏิมาภรณ์ชัย ม.5/4 1.3 สุภัสสรา นิ่ม 

เกิดผล ม.5/4 2. ทีม Robrain : 2.1 โชติกา นรนิธิวรรณ ม.5/3 2.2 ณัฐรินีย์ ตั้งเด่นชัย ม.5/4 2.3 บุณยา 

พร ปรีชาศุทธิ์ ม.5/4  
 

2) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ 
    ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Gather.town โดยมี รศ.ดร. 
    สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ แนะนำสถาบันฯ พร้อมด้วยพี่ ๆ นักศึกษา พาน้อง ๆ เยี่ยม 
    ชมบูธผลงาน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเปิดมุมมองและรับทราบแนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 

3) วันที่ 14 มีนาคม – วันที่ 8 เมษายน 2565 การเรียนภาคฤดูร้อน Summer Course ที่โรงเรียน 

 

     ฝ่ายบุคลากร 

1) วันที่ 15 มกราคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
    สำหรับรายวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา" ในรูปแบบ On-site ณ  
    ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และผ่านการประชุมทางไกลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ  
    Zoom Meeting 
 

2) วันที่ 22 มกราคม 2565การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ"The STAR คุณลักษณะของครูที่โดดเด่น ในหลักสูตร 

    ฐานสมรรถนะ" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
 

3) วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างสรรค์โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วย micro:bit  
    เพ่ือพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง" โดยอาจารย์บริพัฒน์ จงร่วมกลาง จากโรงเรียนดงบังวิทยายน สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
 

4) วันที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯและสมาคมศิษย์ 
    อัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดงานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุการปฏิบัติงาน “เกษียณเกษมสันต์ สานสัมพันธ์น้อง 
    พ่ี อ.ส.ค.” เพ่ือขอบคุณและเชิดชูเกียรติ แด่ คุณครูสมพร บัณฑรวรรณ คุณครูวิไล อสุนี ณ อยุธยา คุณครู 
    จริัชฌา เปรมสุวรรณ คุณครูวราลี จินดาศิริ ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 
 

5) วันที่ 10 มีนาคม 2565 การประชุมเชิงสัมนา  
    สายงานวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ โดยดร.มัทเธว มีโชค ทองไสว  
    ความสำคัญของ Growth Mindset กระบวนการในการพัฒนาและเครื่องมือในการค้นหาตัวตน โดยนายแพทย์    
    ประเวศ ตันติพิวัฒนสกุล อาจารย์ฉัฐยา อุดมเจริญชัยกิจ อาจารย์โอบอุ้ม กนกวรีวงษ์  
    แนะนำหลักสูตร GRIP โดยอาจารย์ปิยะนนท์ มุมานะจิตต์  
    แนะนำทิศทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ  
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    CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวัดประเมินผู้เรียนเพ่ือรับรองคุณภาพการเรียนการสอน 
    ของสถานศึกษาโดยดร.มัทเธว มีโชค ทองไสว และคุณสภาณี บุญภากร 
 

     ฝ่ายกิจการนักเรียน 

1) วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2564 กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ประจำปีการศึกษา 2564 
 

2) วันที่ 14 มกราคม 2565 กิจกรรมวันครู ในห้องเรียนออนไลน์  
 

3) วันที่ 23 มกราคม 2565 เนื่องในโอกาสวันกตัญญตา ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำ 

    การ์ดอวยพร ที่คั่นหนังสือ มอบให้แก่เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ คณะเซอร์ และคุณครูทุกท่าน แทนความรักและ 

    คำขอบคุณท่ีมอบให้เป็นที่ระลึกในวันครู 
 

4) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มอบเข็มสภา 
    นักเรียน และช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานนักเรียน นางสาวกัญญาณัฐ สีดอกบวบ ม.5/3  
    นางสาวธนัญญา เตชะวิเศษ ม.5/2 รองประธานนักเรียนลำดับที่ 1  
    นางสาวอภิชญา จิตนุยานนท์ ม.5/3 รองประธานนักเรียนลำดับที่ 2 
    ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน ระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และมอบเข็มสภา   
    นักเรียนพร้อมด้วยช่อดอกไม้แด่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
 

5) วันที่ 15-16 มีนาคม 2565 เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กล่าวต้อนรับ 

    และให้โอวาทแก่นักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เนื่องในโอกาสเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

 

     ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม 

1) วันที่ 23 ธันวาคม 2564 จัดวจนพิธีกรรมแห่พระกุมารเพ่ือให้คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนได้มีโอกาสร่วม 

    เทศกาลแห่งความชื่นชมและยินดีเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระกุมารเยซู และมอบความรัก สันติสุขต่อ 

    กันและกัน โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานใน 

    พิธ ี
 

2) วันที่ 25 มกราคม 2565 จัดวจนพิธีกรรมฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโลโดยคุณพ่อเปโตรบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง  

    เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี และร่วมฉลองศาสนนามเซอร์ 

    ฟรังซัวส    ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

 

4.2 รางวัลและความภาคภูมิใจ 
4.2.1 ด.ญ.เอนิกา ศรีพัฒนาสกุล ม.1/2 ได้รับรางวัล Gold Prize จากการแข่งขันประกวดร้องเพลง YOUNG  
       MUSICIAN COMPETITION & FESTIVAL 2021 ในรูปแบบของการแข่งขันแบบออนไลน์ 
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4.2.2 ด.ญ.ธัญญมน จันทรมานิตย์ ม.3/6 ได้รับรางวัล Ballet Solo - Gold Award, Contemporary Solo –  
       Gold Award และ Jazz Solo - Silver Award และ ได้รับทุน 50% Scholarship of International  
       Ballet  
       Grand Prix Singapore 2022 Workshop and Competition จากการแข่งขัน The Youth Art Festival  
       2021 (Online Competition 15/11 - 5/12) โดย Singapore Dance Alliance  
 

4.2.3 ด.ญ.ภคภรณ์ สุจิตต์สกุล ม.1/4  
       1. ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (การแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางระดับความสูง 80  
           ซม.)  

Thailand Championship Children B รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 23 ม้า 
       2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5 (การแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางระดับความสูง 1 เมตร)  

Thailand Championship Children A รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12 ม้า 
ในรายการแข่งขันขี่ม้าชิงแชมป์ประเทศไทย ๒๕๖๔ Thailand Championships 2021 ระหว่าง วันที่ 2- 
6 ธันวาคม 2021 ณ ตำรวจม้าบางบอน กรุงเทพฯ 

 
4.2.4 ด.ญ.ภคภรณ์ สุจิตต์สกุล ม.1/4 ได้รับรางวัล 
       1. 1st Prize Category : Violin – F รายการ CMTG Young Musician Competition & Festival 2021  

December 2021 
       2. First Place Winner รุ่น Junior Category , 11 – 12 years old , General Violin รายการ Royal  

Sound Strings Competition 2021 New Year Season 2021 , Montreal , Canada 
 

4.2.5 ด.ญ.ศิรประภา สีตวาริน ม.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
       1. รายการ Solo program Delta 14-16 Years  
       2. รายการ Drama spotlight Delta program 14-16 Years  
ในการแข่งขันไอซ์สเก็ต ประจำปี "Skate Bangkok 2021" ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2565 ที่ ซับซีโร่ ไอซ์ส
เก็ต คลับ สาขา เมกาบางนา 
 

4.2.6 ด.ญ.พีรานีนท์ สามัคคียกุล ผ่านการคัดเลือกนักกีฬายิมนาสติกลีลารุ่นเยาวชน โดยสมาคมกีฬายิมนาสติก 
        แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน “18th Junior Rhythmic Gymnastics  
        Asian Championships” ระหว่างวันที่ 23 – 26  มิถุนายน 2565 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ประเภทกรุ๊ป 
        เอ๊กเซอร์ไซส์ (5 เชือกและ 5 บอล) 
 

4.2.7 กลุ่มนักเรียนผู้ก่อตั้ง LIFEFIGHTER.BKK ประกอบด้วย 
1. นางสาวอภิชญา จิตนุยานนท์  ม.5/3 
2. นางสาวธนัญญา  เตชะวิเศษ  ม.5/2 
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3. นางสาวปิยะรินทร์  วัฒนธรนันท์  ม.5/3 
4. นางสาวเปมิกา  นันทแพศย์  ม.5/4 
5. นางสาวชลธชิา  แซ่แต้   ม.5/4 

มานำเสนอผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กผู้รอโอกาสให้มีการศึกษา 
2. เพ่ือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในสภาวการณ์ต่างๆ 

ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ  
- มอบรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดให้แก่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน จำนวน 10,000 บาท  
- มอบบราวนี่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
- ช่วยเหลือในการแพ็คสิ่งของจำเป็นไปช่วยประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
5.1  จำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  (ตามประมาณการ)  

 ด้วยโรงเรียนมีนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายบุคคล  ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2565  

(ตามประมาณการ)  โดยประมาณการจำนวนนักเรียน  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  2564  มีจำนวนนักเรียนตาม

ตารางดังนี้ 

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
ณ  10  พฤศจิกายน  2564 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับ 
(ตามประมาณการ) 

ม.1 219 153 

ม.2 221 153 

ม.3 270 154 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 710 460 

ม.4 208 145 

ม.5 248 145 
ม.6 277 173 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 733 463 
รวม 1,443 923 

 

5.2  การประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นประจำปีการศึกษา  2565  (เอกสาร

แนบหมายเลข 1) 
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 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่า

หนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พ.ศ.2552  กำหนดให้

โรงเรียนยื่นคำร้องรอรับเงินอุดหนุนจากจำนวนนักเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  (ตามประมาณการ) 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี  ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ภาคเรียนที่  1  

ปีการศึกษา  2565  (ตามประมาณการ) 

 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อ 5.1 และ 5.2 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 

.................................................. 
   (นางสาวพรญาณี   แม้นศิริ) 

                                                                                  ผู้บันทึกการประชุม 
 
.................................................. 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชีรานนท์)  
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รวม

เงินอุดหนุน

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงิน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงิน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงิน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงิน ทั้งโรงเรียน

(คน) (บำท) (คน) (บำท) (คน) (บำท) (คน) (บำท)

มธัยมต้น

ม.1 153 123,624        153 32,130          153 68,850           153 67,320           291,924           

ม.2 153 140,913        153 32,130          153 68,850           153 67,320           309,213           

ม.3 154 153,384        154 32,340          154 69,300           154 67,760           322,784           

รวมมธัยมต้น 460 417,921        460 96,600          460 207,000         460 202,400         923,921           

มธัยมปลำย

ม.4 145 200,680        145 33,350          145 72,500           145 68,875           375,405           

ม.5 145 192,270        145 33,350          145 72,500           145 68,875           366,995           

ม.6 173 201,372        173 39,790          173 86,500           173 82,175           409,837           

รวมมธัยมปลำย 463 594,322        463 106,490        463 231,500         463 219,925         1,152,237        

รวมทั้งส้ิน 923 1,012,243     923 203,090        923 438,500         923 422,325         2,076,158        

ระดบัช้ัน

รวมเงินอุดหนุน (ตำมประมำณกำร)

หนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน (ต่อภำคเรียน) เคร่ืองแบบนักเรียน (ต่อปี) กิจกรรมพัฒนำฯ (ต่อภำคเรียน)



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําSAR)







หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(ภาพแสดงการเผยแพรทางเว็บไซต)





แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต)



























โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)





โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานฝายบริหารจัดการ)





โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานฝายวิชาการ)









โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานฝายบุคลากร)





โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานฝายกิจการนักเรียน)











โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานฝายทรัพยากร)





โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานฝายอภิบาลและแพรธรรม)





โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานฝายมาตรฐานคุณภาพ)





โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร_เวลาเรียน)













































undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)





จันทรเพ็ญ ชีรานนท

116 ปแลว โดยมีเซอรฟรังซัวส



เอกสารประกอบ
 

(เกียรติบัตรรับรองไดรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-พ.ศ.2568))





เอกสารประกอบ
 

(รายงานผลการประเมินโดยสมศ)



 
 

 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเยี่ยม  
 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

(การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

 
รหัสสถานศึกษา ๑๑๑๐๑๐๐๐๕๒ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 
 
 

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง ๔๐ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒๒๓๔ ๗๗๗๙, ๐ ๒๒๓๕ ๘๖๐๘ โทรสาร ต่อ ๒๑๗ 

E-mail: webmaster@asc.ac.th Website: www.asc.ac.th 
 
 

 
 
 
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน)  

 



 

๑ 

 

ตอนที่ ๑  

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
จำนวนผู้เรียน  ๑,๔๖๐  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๑  
ครูมัธยมศึกษา ๘๔  
ครูชาวต่างชาติ ๑๐  
บุคลากรสนับสนุน  ๑๙  
๑.๓ จำนวนห้อง   
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓๖  
ห้องปฏิบัติการ ๑๐  
ห้องพยาบาล ๒  
ห้องพักครู อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ๙  
อ่ืนๆ (ห้องวิชาการ, ห้องศาสนา, ห้องธุรการ ฯลฯ) ๑๖  

 

๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๗  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง ๑ : ๔๐  

จำนวนครู ครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๐  



 

๒ 

 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา ๒๐๑  

 
๓. ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  
 มัธยมศึกษาตอนต้น  
  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) ๑๐๐ 
  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อสายอาชีพ - 
  มีครูครบทุกกลุ่มสาระ ( ครบ  ไม่ครบ)  
 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ๑๐๐  

ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อสายอาชีพ - 
  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อ - 

มีครูครบทุกรายวิชา (ครบ  ไม่ครบ) 
  
 
 
 

  



 

๓ 

 

ตอนที่ ๒ 

สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
และข้อเสนอแนะ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเน้น ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นเลิศด้านวิชาการและคุณธรรม 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
o ดี  (๕ ข้อ) 
   

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน              
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก 
 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 

 ดเียี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
 
 
 

✓ 



 

๔ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีผลการประเมินดีเยี่ยมตามจุดเน้นผู้เรียนมีศักยภาพเป็นเลิศด้านวิชาการและคุณธรรม โดย                

มีการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม จากการประเมินพบว่า สถานศึกษา              
มีหลักฐานครบถ้วนด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่สะท้อนจุดเน้น มีร่องรอยหลักฐานการพัฒนาเป็นไปตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามจุดเน้น และมีร่องรอยหลักฐานการรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบชัดเจน สถานศึกษามีข้อมูลหลักฐานแสดงผลการพัฒนา                  
ที่สูงขึ ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ คือ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 
๗๖.๙๖, ๗๘.๐๖ และ ๗๘.๓๕ ตามลำดับ และค่าเฉลี่ยผลการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๑๐๐  ทั้ง ๓ ปีการศึกษา  สถานศึกษาได้มีแนวทางในการรักษาผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น      
ทั้งด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นเลิศด้านวิชาการตามจุดเน้น คือ แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การพัฒนาเทคโนโลยีบทเรียนออนไลน์ Edmodo เป็นต้น  

ด้านการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมตามจุดเน้นสถานศึกษาได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดแทรกคุณธรรม บูรณาการคุณค่าพระวรสารในทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีเป้าหมายพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนให้บรรลุอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด คือ “ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ”
สถานศึกษามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม มีหลักฐานที่ชัดเจนแสดงเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความเป็นผู้นำตามวิถีประชาธิปไตย ความกตัญญู ความรัก             
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการศึกษา ประธานสภานักเรียนได้รายงานรูปแบบจัดกิจกรรม 
ที่มีการจำลองเป็นหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมี ๑๐ ครอบครัว โดยผู้เรียนทุกคนเป็นสมาชิก มีหัวหน้า                
ที่มาจากการเลือกตั้ง มีการกำหนดชื่อหมู่บ้านและดำเนินกิจกรรมภายในหมู่บ้านสอดคล้องกับคุณธรรมและ                 
อัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีกระบวนการฝึกทักษะชีวิตให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ อย่างมีสติ สมเหตุผล โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitators) 
ฝ่ายบริหาร และผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้ความสนับสนุน มีผลการประเมินแสดงว่ามีพัฒนาการต่อเนื่องในระยะ ๓ ปี
การศึกษา แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรมบรรลุอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด สถานศึกษาได้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้สถานศึกษาในเครืออัสสัมชัญ 
โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษาและเผยแพร่ใน YouTube เป็นต้น  

เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาจุดเน้น ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นเลิศด้านวิชาการและคุณธรรมให้มีประสิทธิผล
ชัดเจนยิ่งขึ้น สถานศึกษาจึงควรกำหนดเป้าหมาย และวิธีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รวมทั้ง การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในรูปแบบการประเมิน ๓๖๐ องศา โดย
เน้นด้านคุณธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนเป็นพิเศษ สถานศึกษาควรรักษาระดับคุณภาพและพัฒนาให้               
มีความยั่งยืนโดยเพิ่มกระบวนการบูรณาการกับโครงงานพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน               
ในหมู่บ้านคุณธรรม และเผยแพร่การปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้ผู ้ที ่สนใจได้นำไปดำเนินการให้เป็น
ประโยชน์ในวงวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป 



 

๕ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนบริหารและการจัดการ 

จุดเน้น กระบวนการบริหารในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ได้ผลประเมินระดับ ดี 
    ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
o ดี  (๕ ข้อ) 
   

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข                
ในปีการศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา              
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

   
ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก 
 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 

 ดเียี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 



 

๖ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 
            สถานศึกษามีร่องรอยหลักฐานครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด  สถานศึกษามีการกำหนดจุดเน้น คือ 
กระบวนการบริหารในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามจุดเน้น              
ที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา มีแนวทางการดำเนินงานที่มุ ่งพัฒนาคุณภาพของกระบวนบริหารและ              
การจัดการ มีร่องรอยหลักฐาน การดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม และรายงานผลตามแผนการดำเนินงาน
กำหนดไว้ มีกระบวนการบริหารในการจัดการศึกษาโดยมีมาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ                     
มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ
บริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ PDCA มีการนำเสนอผลการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการสรุปแนวทางการรักษาผลการพัฒนาเพื ่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป มีการจัดทำแบบอย่างที ่ดี  (Best 
Practice) ในการดูแลช่วยเหลือนักเร ียน เป็นนโยบายของผู ้บร ิหารสถานศึกษา  และได้ร ับการเผยแพร่                               
ในสถานศึกษาเครือคณะเซนต์ปอล คือ นโยบายปกป้องและคุ้มครองนักเรียน และ ASC Wellness Room ที่มี
นักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านจิตใจ มีนวัตกรรม (Innovation) ที่เป็นนโยบายของฝ่ายวิชาการ คือ                
การเปิดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจในวิชาชีพ นำไปสู่โครงการ Extra Curriculum ส่งผลให้คุณภาพของ
ผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ๓ ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
มากกว่า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลโรงเรียนเอกชนที่ได้เปิดกิจการอย่างมีคุณภาพมากกว่า ๑๐๐ ปี              
ในงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ " จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) เป็นต้น เพื่อให้มีการพัฒนาที่มากขึ้น สถานศึกษาควรจัดทำเครื่องมือการประเมินกระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลให้มีความชัดเจน และดำเนินการจัดทำ
สารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการบริหารในการจัดการศึกษาที่ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อ           
การพัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

จุดเน้น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการและคุณธรรม 

ได้ผลประเมินระดับ  ดี 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ) 
o ดี  (๕ ข้อ) 
  

✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ได้ผลประเมินระดับ ดีเยี่ยม  

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

 ดีมาก 
 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม 
 

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation)  

 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 



 

๘ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 
สถานศึกษามีผลการประเมินดีเยี่ยมตามจุดเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความ เป็นเลิศ            

ด้านวิชาการและคุณธรรม โดยมีการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การจัดการเรียนการสอนที ่เน้น               
การไตร่ตรองและคุณค่าพระวรสารที่บูรณาการคุณค่าพระวรสารในทุกรายวิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สร้าง
จุดเน้นของผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถานศึกษาได้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ให้สถานศึกษาในเครืออัสสัมชัญ โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา  และจากการประเมินพบว่า 
สถานศึกษามีหลักฐานครบถ้วนที่สะท้อนจุดเน้น มีร่องรอยหลักฐานการพัฒนาเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และจากรายงานการประเมินตนเองด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน มีผลการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง ๓ ปี คือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการประเมิน        
อยู่ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการประเมินอยู่
ในระดับระดับยอดเยี่ยม และส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ไตร่ตรองคุณค่าพระวรสาร ปรากฏหลักฐาน ผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๘๓.๘๔ 
ระดับดี ร้อยละ ๑๖.๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๘๒.๐๔ ระดับดี ร้อยละ ๑๗.๙๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๙๐.๓๓ ระดับดี ร้อยละ ๙.๖๗ และมีแนวทางในการรักษาผลการพัฒนาคุณภาพของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สูงขึ้นโดยการดำเนินการโครงการต่อเนื่องในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพ่ิมเติม กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งแผนการจัดการเรียน
การสอนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาเทคโนโลยีบทเรียนออนไลน์ Edmodo, Webex เป็นต้น 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสถานศึกษาเน้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อน
จุดเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการและคุณธรรม โดยผู้บริหารและครูประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้ 
ที่เน้นการไตร่ตรองและคุณค่าพระวรสาร มีการจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์การสอนไว้พร้อมเพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับครูผู้สอน เมื่อครูพบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในขณะทำการเรียนการสอนจะบันทึกหลังสอนในเรื่องที่พบ                   
ในห้องเรียนเพื่อทบทวนวิธีการสอนและนำแผนมาพัฒนาปรับปรุง การออกแบบรูปแบบของกิจกรรมการเรียน               
การสอนเพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและเจตคติ ชี้ชวนให้ผู้เรียนได้
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และมีการนำไปใช้ตามแบบไตร่ตรอง คุณค่าพระวรสารโดยการบูรณาการในแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ปลูกฝังให้กับผู้เรียนในเรื่องของ ความเชื่อ ความจริง การไตร่ตรอง ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม 
อิสรภาพ ความยินดี ความเคารพ ความสุภาพถ่อมตน ความซี่อตรง ความเรียบง่ายพอเพียง ความรัก ความเมตตา 
ความกตัญญูรู้คุณ หน้าที่ การรับใช้ ความยุติธรรม สันติ อภัย ความเป็นหนึ่ง รักษ์ธรรมชาติ และความหวัง ส่งผล
ให้ผู้เรียนบรรลุอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดคือ “ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ” 

สถานศึกษาควรบันทึกเป็นแนวปฏิบัติ หรือจัดทำเป็นงานวิจัยสังเคราะห์การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ผู้เรียนเกิดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา และสรุปเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่ผู้ปกครอง
และขยายผลไปยังสถานศึกษาอ่ืน ๆ ทุกสังกัดเพ่ือให้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย 



 

๙ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำแผน (Plan) แสดงให้เห็นถึงวิธีดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม (Do) การกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามแผน มีเครื่องมือ วิธีการประเมินผล
(Check) และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข (Act) ตามระบบ PDCA  รวมทั้ง มีการรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพ (Accountability) ครบถ้วนและชัดเจน การตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน พบว่าสถานศึกษามีการกำหนด
เป้าหมาย และแสดงผลสำเร็จในการพัฒนาในภาพรวมเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อการเปรียบเทียบเป้าหมายกับ
ผลการประเมิน เช่น ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สูงหรือต่ำกว่าแผน เป็นต้น รวมทั้ง ส่งผลให้การรายงาน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาในอนาคตมีความชัดเจน นำไปสู่การวางแผนพัฒนา
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สถานศึกษาจึงควรกำหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ                  
ในการจัดทำโครงการ กิจกรรมทุกตัวชี้วัด และทุกกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกรายวิชา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ การกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมภายใต้
โครงการตามแผนปฏิบัติการให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม เป็นต้น สถานศึกษาควรมีการประเมินผลระดับความพึงพอใจ                    
ในกระบวนการทำงานการบริหารและการจัดการ รวมทั้ง โครงการและกิจกรรมให้ครบทุกโครงการและกิจกรรม 
ควรใช้รูปแบบในการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคคลภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีข้อมูลที่หลากหลายในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การนำเสนอผลงานนวัตกรรม (Innovation) การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือการดำเนินการที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
(Best Practice) สถานศึกษาควรนำเสนอในรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นระบบ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
และหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน สถานศึกษาควรเขียนรายงานที่แสดงถึงกรอบความคิดของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ          
เริ ่มจากการระบุความเป็นมา หรือความต้องการในการพัฒนา หรือสภาพของปัญหา ใครเป็นผู้คิดริเริ ่ม ใครเป็น
ผู้สนับสนุน  ผู้รับประโยชน์โดยตรง และโดยอ้อม ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ หรือขั้นตอนของ
การดำเนินงาน การปรับปรุงพัฒนางาน ปัจจัยความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) ผลงานที่เกิดจาก
องค์ความรู้ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่โดดเด่น ผลการประเมินในปีการศึกษาปัจุบัน และผลการประเมินที่แสดงพัฒนาการ
ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา  ผลการประเมินความพึงพอใจ การเผยแพร่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ แนวทางในการ
นำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ หรือพัฒนาต่อเนื่อง หรือดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐ 

 

คำรับรอง 

 

 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมินผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดย   
คณะผู้ประเมิน ดังนี้ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นางถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์    

กรรมการ นางสุมนา  เสือเอก  

กรรมการและเลขานุการ นายอาทิพย์  สอนสุจิตรา  

 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
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๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 




